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Bu bir protesto mitinginden çok bir bayram, bir karnaval gibiydi! Polise ve ağaçlar arasına gizlenen Çevik Kuvvet’e
hiç iş düşmedi... Ne demir bariyerler yıkıldı, ne de yumurta atıldı! Kimsenin burnu kanamadı! Bravo!..
İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

TARİH: 2 Nisan 2022 Cumartesi YIL: 2 SAYI: 628 FİYATI: 10 TL (KDv dahil)

Şener Levent

Açı
Açı
KALABALIK vAR,
İSYAN YOK
n

2. sayfada

Son zamanların en kalabalık mitingi... Millet sokağa
döküldü... Taşlar yerinden oynamalıydı değil mi?
Ancak eylemcileri doğru adrese yönlendiren olmadı...

SUYA SABUNA DOKUNMADAN...

Bu isyanı kim bastırdı?

n Karanlığa, toplumsal yokoluşa ve yoksulluğa karşı isyan
bayrağını açmak için miting alanına giden büyük bir kalabalık,
bir saatlik eylemden sonra umutsuzca dağıldı... Mitingte bazı
sendikaların taşıdığı Türkiye ve KKTC bayrakları protesto
ruhuna gölge düşürdü...

İşgal altında

İCAZETSİZ
yazılar...

COvID-19

“AYŞE”NİN
TATİLDE
OLDUĞU YERDE,
“GEZİ”YE
ÇIKILMAZ MI?
Faize
Özdemirciler

HA GAYRET...

Ali Osman

n Türkiye'ye karşı hiçbir slogan atılmadı. Yalnız buradaki
kukla işbirlikçileri hedef alınmadı. YKP, TDP ve TKP herkes
dağıldıktan sonra da alandan ayrılmadı ve oturma eylemi
yaptı. Polis dün gece eylemcilere müdahale etti...

11 ve 15. sayfalarda

SUCUOĞLU'NUN
SUSUZ
HAYALLERİ

Mehmet Levent

ÇIKMAZ
SOKAKTA
MİTİNG

MAHŞERİ
KALABALIĞIN
SESSİZLİĞİ

Aziz Şah

Canan Sümer

Kuzeyde 792 vaka 1 can kaybı, güneyde 2491 vaka 2 can kaybı...

n 15. sayfada
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Şener Levent

Açı
Hayır, beklediğim gibi olmadı demeyeceğim...
Zaten daha fazlasını beklemiyordum
ki...
Daha fazlası sürpriz olurdu benim
için...
"En nihayet halk kefeni yırttı" derdim...
Yırtmadı...
Yırtamadı...
Kabuğundan çıkamadı...
Çıkmasına izin vermediler...
Polisler değil, Çevik Kuvvet değil...
Parti, sendika ve örgüt yönetimleri
izin vermediler...
Polislere ve Çevik Kuvvet'e hiç iş
düşmedi...
Bunun için de sendika lideri övündü:
-Kimsenin burnu kanamadı, dedi...
Demir bariyerler yıkılmadı...
Binaya yumurta bile atılmadı...
Kısacası bu büyük kalabalık boşa harcandı...
İsyan için gittiği alandan eli boş döndü...
Bu miting umutsuzluğuna bir umut
katmadı...
Miting henüz bitmeden kalabalığın
yarısı alandan ayrıldı...
Evine döndü...
Ve yine kendi kendiyle başbaşa yalnız
kaldı...
Ancak bir saat sürdü miting...
Herşey bitti sonra...
Hepsi bu kadar mı?
Eğer bu kadarsa siz bu işbirlikçi yönetime geri adım attıramazsınız...
Bu halinizle kimseyi korkutamazsınız...
Alacakları kararları alır yine onlar...
Öfkenizi yönlendirdiğiniz adres yine
yanlış adresti...
Ankara'ya tek bir laf eden olmadı...

KALABALIK vAR, İSYAN YOK

Asıl kararların sahibi olan Recep
Tayyip Erdoğan'ın adını kimse ağzına
almadı...
Bu topluluğun işgal altında bir topluluk
olduğuna bin şahit ister...
İşgal altındaki halklar işgalcisine isyan
ederler...
Siz kuklalarına isyan ettiniz...
Meydana umutla gelip umutsuz dönen
vatandaş şimdi ne yapsın...
Yine küfür...
Yine bin gara bela...
Ya o bayraklar?
Onlar ne?
Böyle bir isyan ateşinde Türkiye ile
KKTC bayraklarının işi ne?
"Kıbrıs Türktür Türk kalacaktır" mitingi
mi yapıyoruz?
Tufan "Halk devleşti" diyor...
Dev hali bu mu?
Dev hali buysa cüce hali nasıl?
***
Müthiş bir kalabalık toplandı diye
kendimizi avutacak halimiz yok...
Toplandı da ne işe yaradı?
Bayram mı, seyran mı?

Korkusuz

Aracı olmak

Hüsnü Mahalli
Rusya Dışişleri Bakanı
Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, 10
Mart’ta Antalya’da yapılan Diplomasi Forumu
kapsamında bir araya gelmiş ancak önemli bir sonuç elde edilmemişti.
Bu; iki düşman bakanı
bir araya getiren Türkiye’nin başarısıydı.
Salı günü de iki ülkenin görüşmecileri
İstanbul’da buluştu.
O gün “önemli” ilerleme kaydedildiği
söylenmişti.
Örneğin: Ukrayna tarafı “NATO’ya katılmayacak ve yabancı ülkelere kendi toprağında askeri üs vermeyecek” ve “Donbas
ile Kırım bölgelerine özerklik verme konularını görüşebilecek”.
Normal.
Çünkü kendi itirafıyla Zelenski “ABD
ve NATO tarafından oyuna getirilmiş ve
bolca gaz verildikten sonra yüzüstü bırakılmıştı”.
Öyle olmasaydı Zelenski aylar öncesinde
Moskova ile oturur ve istediği garantileri
vererek ülkesini bu yıkımdan kurtarabilirdi.
Ama yapamazdı çünkü politik deneyimi
yoktu, iktidar ortağı ruh hastası ve manyak
Neo-Nazilerin baskısı altındaydı ve kahraman olabileceğini düşünüyordu.
Ama olamadı çünkü kahraman olma

Panayır mı?
Yirmi bin değil de, yüz kişi toplansa...
Ve Ankara'ya,
-Biz besleme değiliz, çek elini yakamızdan, diye haykırsa...
Daha çok ses getirirdi...
***
Tek bir kitlesel miting var tarihimizde
para tütmeyen...
Zam ve pahalılık ile ilgisi olmayan
miting...
18 Temmuz 2000 mitingi...
İnönü Meydanı'na toplanan yirmi bin
kişinin hep bir ağızdan "General Urfa'ya"
diye haykırdığı bir miting...
Rejim sahiplerinin gözünü korkutan
tek miting o oldu...
Ve tedbir aldılar hemen...
Karşımıza sağcıları değil, solcuları
diktiler...
Halkın Türkiye'ye karşı öfkesini solcuların sayesinde bastırdılar...
Öfkeyi yalnız buradaki kuklalara yönlendirdiler...
Ve ne yazık bunda da başarılı oldu-

lar...
Solun hizmetlerini karşılıksız bırakmadı
Ankara...
Yönetime getirdi onları...
Meclisi de, hükümeti de, sarayı da
onlara teslim etti...
Halk herşeyin kendi iradesi ile gerçekleştiğini zannetti...
Ve peşlerinden gitti...
Sonra da pişman oldu...
Ama artık çok geçti...
Atı alan Mesarya'yı geçmişti...
Ne kadar saf, ne kadar kolay kandırılan
bir halk var burada...
***
Bu kalabalık mitingten sonra bir beklentiniz var mı?
Yani bizi toplumsal yok oluşa sürükleyen ve yoksullaştıranlar bundan vazgeçer mi?
Hiç sanmam...
Rauf Denktaş bazan bilinçli teşvik
ederdi bu eylemleri...
Türkiye'den para koparmak için...
Ankara'dakilere,
-Bakın para gelmezse yönetime solcular
gelir, mesajı verirdi...
Hatta batık banka eyleminin arkasında
da o vardı...
,Ancak bu numara artık Ankara'ya
sökmez...
Eskisi gibi korkmuyor solcuların yönetime geleceğinden...
Onları da gördü ve tanıdı çünkü...
Onlar da biatçı...
Korkacak bir şey yok...
Bir tek Mustafa Akıncı kalmıştı...
Ondan da kurtulunca rahatladı...
Biz kendi aramzıda oynuyoruz oyunu...
Kendi aramızda paslaşıyoruz...
Tribünlerdeki şefer koltuğunda bizi
alkışlıyor!

özelliklerini taşımıyordu!
Gelelim Türkiye’ye.
Savaşın daha ilk günlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla
temasa geçip
tarafları buluşturmaya çalıştılar.
Moskova ile çok kapsamlı ilişkisine
rağmen Ankara’nın Kiev’e daha yakın
durduğu bilinmektedir.
Ankara; Rusya’nın Kırım’ı ilhak kararını
tanımıyor, Kırımlı Türklere destek veriyor
ve İHA-SİHA başta olmak üzere Kiev’le
bir çok konuda askeri işbirliği yapıyor(du).
SİHA’lar özellikle savaşın ilk günlerinde
Rus ordusuna karşı etkin bir şekilde kullanıldı.
Moskova ise Ankara’nın bu tavrından
rahatsız olduğunu çok kez dile getirmiş
ve bu tavrın “ikili ilişkilere zarar verdiğini”
söylemişti.
Moskova; Ankara’nın Orta Asya, Kafkaslar ve Suriye politikalarından da rahatsız.
Buna karşın Ankara; ABD, AB ve NATO’nun yedi bini bulan yaptırım kararlarının hiçbirine katılmadı ve Moskova ile
ilişkilerini var olan düzeyde korumaya
özen gösterdi.
Ama ne olur ne olmaz ABD, Almanya,
Fransa ve İngiltere ile yakın temaslarını
sürdürdü ve önlem olarak bölge ülkeleriyle
ilişkilerini düzeltme çabalarına hız verdi.

Özellikle Rusya ve Ukrayna ile Türkiye
benzeri karmaşık ilişkileri olan İsrail ile.
Ankara’nın geleneksel müttefiği Katar
ise “hafif” ABD’den yana tavır alırken
Ankara’nın yeni “kankası” BAE, Moskova’ya “şirin” görünmeye çalışıyor.
Herkes olası gelişmelere göre yeni pozisyon almaya çalışıyor.
Çünkü bu savaşın galibi Rusya olacak
ama ABD ve müttefiklerinde tezgah bitmeyecek.
Yeniden Orta Asya’da.
Önceki gün Çin’in Tonşi kentinde toplanan Afganistan’a Komşu Ülkeler Konferansı’nda konuşan Rus Dışişleri Bakanı
Lavrov “ABD’nin bölgedeki olası maceralarına” dikkat çekerek “Washington’un
Orta Asya ülkelerinde üs kurma ve askeri
faaliyetlerde bulunma çabalarına izin vermeyeceğiz” dedi.
Konferans’a Çin, Pakistan, İran, Rusya,
Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan,
Endonezya ve Katar temsilcileri katılıyor.
Konferans öncesinde Çin, Pakistan,
Rusya ve ABD temsilcilerinin katıldığı
ayrı bir toplantı düzenlenmişti.
Her iki konferans ve toplantıya Taliban
temsilcileri de katılıyor.
Ukrayna’da kendine rol arayan Ankara
bir zamanlar ‘etkin olmak istediği’ Afganistan’da yok.
Dünya Ukrayna’yı konuşurken Afganistan’da durum hiç iç açıcı değil.

Komşu ülkeler başta olmak üzere herkes
oradaki olası gelişmelerden çok tedirgin
çünkü Taliban bildik Taliban ve ülkeyi
hızla karanlığa sürüklüyor.
1992’de bu örgütü kurduran, sonra da
bu örgütün yine kendi kurdurduğu Kaide
ile ilişkilerini bahane ederek 2001’de Afganistan’ı işgal eden ve 20 yıl işgalden
sonra bırakıp giden ABD karanlık tezgahlarından vazgeçmeyecektir.
Kazakistan’da yaptığı gibi.
Orası olmayınca başka yerler arayacaktır.
Örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
son gittiği ve Türkiye’nin etkin olmaya
çalıştığı Özbekistan’da ya da Azerbaycan’da.
O da olmazsa Türkmenistan’da.
Önemli olan Rusya’yı tedirgin etmektir.
Ukrayna’da ve daha önce Gürcistan’da
olduğu gibi.
Özetle Ankara’ya rahat yok.
ABD’nin dost ve müttefiği olmak kolay
değil.
ABD “oltasında balık olmak” çok daha
zor!
Kurtulmak kolay mı bilinmez ama
önemli olan niyettir o da yok.
Ukrayna konusunda tarafsız kalmaya
çalışan Pakistan Başbakanı Umran Han
müttefiği batılı ülkelere “Biz sizin köleniz
değiliz” demişti.
ABD yakında burayı da karıştırır.
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Adressiz yazılar

Alaşya’dan notlar

Faize Özdemirciler

Canan Sümer

“AYŞE”NİN TATİLDE
OLDUĞU YERDE,
“GEZİ”YE
ÇIKILMAZ MI?
Yok oluş güzergâhında olduğumuz
doğru, yoksullaştığımız da doğru, yok
olmaya ve yoksullaşmaya karşı mücadele
etmek en doğal hakkımızdır, bu da
doğru, ama yok oluyorsak/ yok ediliyorsak bizi kimlerin nasıl niçin yok ettiğini ve aynı şekilde kimlerin nasıl
hangi politikalarla ne uğruna
bizleri yoksullaştırdığını da
biliyor olmamız gerekir…
Yok olmaya ve yoksullaşmaya karşı mücadele, yok
edene ve yoksullaştırana
karşı direnmeyi de içeriyorsa
anlam kazanır sonuçta…
Bizi yok edenin yoksullaştıranın adını
bile koyamıyorsak hiç düşmeyelim yollara, oturalım yok olacağımız günü, gelmekte olan karanlığı bekleyelim…
Yok eden, yoksullaştıran kim, kimdir
yok oluşa ve yoksullaşmaya hayır diyenlerin muhatabı, bu da belirsiz…
Yoksa biz sözümüzü sloganımızı ortaya karışık bağırırız, onlar nasılsa kendilerini bilirler mi?
Onların kendilerini bilmediklerini anlayamadıysak ve biz de kendimizi ve
ne istediğimizi tam olarak bilmiyorsak,
değmez, zahmet etmeyelim, düşmeyelim
yollara…
Biz kendimiz çalıp kendimiz mi söylüyoruz yoksa? Eğer öyleyse, nasıl bir
niyetle yapıyoruz bunu? Dostlar bizi
eylemde görsün diye, ya da geleceğe
fiyakalı fotoğraflarımız hatıra olarak
kalsın, çocuklarımız torunlarımız bizimle
gurur duysun diye değil herhalde…
Yok oluyoruz cümlesinin öznesi de
tam olarak belli değil bu arada, kim
yok oluyor, biz, biz tam olarak kimlere
tekabül eder, “herkes”e mi, “hiçkimse”ye
mi?
Biz kendi kendimizi mi yok ediyoruz,
bir başka güç müdür bizi yok eden?
Birlik mücadele dayanışma derken
kimlerin mücadelesinden birliğinden
dayanışmasından bahsediyoruz?
Yurdu elinden alınanın, kendi yurdunda
azınlığa düşürülenin, yok oluşa sürüklenenin, kimliği kültürü yok edilenin,
emeği sömürülenin hakkı değil midir
isyan etmek? İsyan etmek aslında birinci
insan hakkı değil midir?
Toplumu yokoluşa ve yoksullaşmaya
hayır demek için sokağa çağırıyorsanız,
tamam çaldık söyledik konuştuk bu kadar, şimdi evlere dememelisiniz, çağrınıza uyup sokaklara dökülen insanlara
hiç olmazsa bir sonraki buluşmanın tarihini vermelisiniz, bir sonraki buluşma
en erken zamanda olmalı, mesela yarın
aynı saatte aynı yerde buluşmak umuduyla ayrılmalısınız, çünkü yarın da
aynı yerde buluştuğunuzda, dün sizinle
yürümeyenler de gelecek, daha çok
insan yok oluş güzergâhında olduğumuzu
farkedecek, kalabalık biraz daha artacak,
öbür gün olduğunda, belki birisi burada
çadır kuralım sesimizi dünyaya duyurana
kadar burayı terketmeyelim fikrini ortaya
atacak, eylem geceli gündüzlü nöbetlere
dönüşecek, işte o zaman şarkılar daha
bir coşkuyla söylenecek, şiirler daha
bir coşkuyla okunacak, Kuğulu Park
hazır, hem konumu itibarıyla da böyle
bir eyleme çok uygun, bir yanında Saray,
bir yanında TC Elçiliği, az ötede meclis…
Ne yani “Ayşe”nin tatilde olduğu
yerde “Gezi”ye çıkılmaz mı?

MAHŞERİ KALABALIĞIN
SESSİZLİĞİ

Bir eylem de Güzelyurt'ta
Avrupa (Özel) - Güzelyurt bölge halkı,
esnafı, üreticisi dün sokağa indi.
Güzelyurt halkı akaryakıt zamlarından,
elektrik kesintilerinden ve her gün yapılan
zamlardan dolayı yaşayamaz hale geldiklerini, üretemediklerini söyleyerek Güzelyurt terminali önünde bir eylem
gerçekleştirdiler...
Araçlarla Güzelyurt içerisinden geçen
esnaf ve üreticiler daha sonra Güzelyurt
girişindeki terminalde buluşarak burada
bir ateş yaktılar ve hükümeti protesto
ettiler... Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler
Birliği, fahiş fiyatlardan dolayı üretimin
her geçen gün imkansız hale gelmesi ve
narenciyeye hak edilmeyen fiyat teklif
edilmesi gerekçesiyle Güzelyurt’taki
eylemde yerini aldı....
Mitingde Ali Alioğlu, elektrik ve
akaryakıt zammının yanı sıra, kimyevi
gübre, ilaç ve gıdanın dövize endeksli
olması sonucunda birçok gıda ürüne
yansıyan fahiş fiyatların üreteni, üretim

yapmaktan vazgeçme noktasına
getirdiğine işaret etti. Alioğlu, narenciye
üreticisinin ürününe, alıcılar tarafından
hak edilmeyen fiyatlar teklif edilmesinin
bardağı taşıran son nokta olduğunu kaydetti.
Narenciye üreticileri, hayvan üreticileri
ve yetiştiricileri, çiftçiler, avcılar, kamyoncular, esnaf ve zanaatkârların
katılımıyla, saat 09.30'da başlayan
protesto eylemi sorunsuz bir şekilde sona
erdi...

Güzelyurt
eyleminde
“Örümcek
adam”

Narenciyecilerin Güzelyurt’taki eyleminde “Örümcek adam” eyleme renk kattı.
Güzelyurt terminali önündeki portakal heykelinin üzerine çıkan örümcek kostümlü
eylemci eylemde büyük ilgi topladı.

“Guzuguzu” gidip geldik eyleme…
-Mahşeri bir kalabalık…
-Halk devleşti, diyenler vardı…
Devleşti devleşmesine de oldukça munis, sakin bir devdi bu…
Ne korkutuculuğu vardı ne de öfkesi…
Eylemde nicelik vardı ama nitelik yoktu…
Ruh yok muydu?
İçi boş sloganlardan daha fazlasını mı
bekliyordunuz yoksa siz?
Sosyal medya çok daha coşkuluydu
eylem öncesinde…
-Biz dayak yemeye hazır gittik, deplek
darbuka dinleyip geldik, diyenler var…
O kadar insan üfleseler yıkılırdı başbakanlığın önündeki bariyerler…
Güç vardı ama o güce liderlik edecek
kimse yoktu…
Kürsüye çıkanlar Türkiye’nin idare
ettiği bir yerde Erdoğan rejimine tek laf
etmeden kuklalara esip yağdı…
***
Böyle bir güç düzeni değiştirebilir mi?
Bu hale gelmemize sebep olanları rahatsız eder mi?
Belki başka bir coğrafyada…
Başka bir ülkede olabilir…
Bizimkisi gibi bir toplumda değil
ama…
Doğru hedefe yönlendirilemeyen güç,
güç değildir...
Ara sokaklarda dolanarak değil…
Ana yolda ilerleyerek varılır hedefe…
***
Sıcak bir hava vardı dün…
Türk ve KKTC bayraklarının gölgesinde…
Sol sağ hep birlikteydi…
Sanki bir seçim mitingi vardı…
Hükümet istifa sloganıydı en fazla atılan…
Gitsin vallahi…
Bakanların kim olacağına Ankara’nın
karar vereceği başka bir hükümet gelsin…
Başka kuklalar…
***
Kürsüden söylenenler buharlaşıp gitti
ısınan havayla…
Hükümet uyarıldı…
Halkın öfkesini dikkate alsınlarmış…
Hangi öfke…
Karnaval havası vardı sokakta…
Çalındı, söylendi…
Nakaratlı sloganlar atıldı…
Selfiler çekildi…
Görev tamamlanınca herkes mahalleye
dağıldı…
Muhatap alınması gereken adrese tek
laf etmedi kimse…
Oysa şikayetçi olduğumuz ne varsa
hepsi de Ankara’nın eseri değil mi?
Elektrikten zamlara dayatılan ekonomik
protokollere kadar…
Adı “Toplumsal Yok Oluş ve Yoksullaşmaya Hayır” mitingiydi…
Ama ne yazık ki yok oluşumuzu isteyenlere karşı bir isyana dönüşemedi bu
eylem de...
İşgalcinin dayatmalarına karşı bir tek
cümle kurmadı ne sendikacılar ne de siyasiler…
Kuklalara karşı estiler yağdılar mangalda kül bırakmadılar.
Polis asla müdahale etmedi…
Kuklalar da rahat bir nefes almıştır
mutlaka…
Kuklacıyı öfkelendirecek bir tatsızlık
yaşanmadı diye…
Bugünkü eylemi düzenleyenler zor
durumda olanlar değilmiş zaten…
Böyle diyor Nazım Çavuşoğlu da…
Nerden bu kanıya varmış acaba?
Kan gövdeyi götürmeli miydi zor durumda olduğumuzu anlaması için?
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AYA
K
ALA İFİL
DİR

Efendilerin öyle büyük ki korkuları
Yüz koruma verseniz de onlara yine yetmez
Böyledir eli temiz olmayanın korkuları
Ki geceleri bile gözlerine uyku girmez
Ali Osman

P eriyodik

aliosmanus@yahoo.com

HA GAYRET...

Geçenlerde CTP Kuğulu Park'tan meclise
yürüdü!
"Anayasayı deldirtmeyiz" diyerek...
Hangi anayasayı?
KKTC anayasasını...
Kim delecekmiş bu anayasayı?
UBP...
Yani UBP KKTC anayasasını ihlal edecek,
delecek, ancak CTP buna karşı ve KKTC
anayasasını, dolayısıyla KKTC’yi korumaya
alıyor...
Var mı başka izah tarzı bunun?
Yahu KKTC korsan bir yapı...
Devlet olmadığını cümle alem biliyor,
hatta onu kurduğunu söyleyen UBP bile
anayasasıyla oynuyor, yani onu takmıyor
bile...
CTP’ye mi kaldı şiimdi KKTC’yi savunmak derseniz, evet derim...
Olmayacak duaya amin demekten başka
birşey değildir CTP’nin bu yaptıkları...
Düşünün, KKTC’yi küçük düşürmekten,
KKTC ile Türkiye’nin arasını açmaktan az
dava mı okundu bizlere...
Yahu kurucu olduğunu iddia eden UBP
bu anayasayı ihlal etmekle onu küçük düşürmüyor, yok saymıyor mu?
Düşürüyor?
Alın size işte bir konu ve onun üzerine
gidin...
Kurucusu bile KKTC’yi aşağılıyor, küçük
düşürüyor, onun anayasasına bile tahammül
edemiyor, bize düşen de yıkılsın demek...
Diyemez misiniz?
Yıkılsın ve bir daha da dirilmesin...
Tarihin çöplüğüne atılsın...
Bunu yapın en azından...
UBP’nin bu ihlalini alarak KKTC’nin yıkımına götürün işi...
Neden mi?
Çünkü kurucusunun bile inanmadığı bir
yapıya biz neden inanalım diyebilirsiniz
mesela...
İhlal etmek demek o kuralları falan tanımamak demektir...
KKTC Anayasasını ihlal etmek KKTC’yi
tanımamak demekten başka birşey değildir...
E, şimdi KKTC’yi tanımak ve tanıttırmak
CTP’ye mi kaldı?
Bu hesaba göre kaldı demektir...
Bitiğimiz tükendiğimiz bu dönemde herşeyi
bir kenara koyup anayasa ihlalini öne çıkarmak anlaşılır gibi değildir...
Bilir misiniz...
Bilirsiniz de aslında dillendirmekten korkarsınız...
Zamanında Deniz Gezmiş ve arkadaşları
ve de diğer devrimciler “anayasayı yıkmaya
teşebbüs etmekten” idam edildiler...
Hoş, KKTC’nin anayasası ile TC’nin anayasası farklıydı...
Farklıdır da...
Uluslararası hukuk içerisinde olan bir devletin anayasasını ilgadan suçlanıp asıldırlar...
Oysa onlar tam bağımsızlık istiyorlardı...
Sizler tam bağımsızlık değil ayrımcılık
istemektesiniz...
UBP’nin kurduğu iddia edilen KKTC’yi
siz onun elinden alıp daha yükseklere çıkarma
peşindesiniz...
Oysa Deniz’ler varolan Türkiyeyi bağımlılıktan kurtarmak için yola çıkmışlar ve
idam sehpasında bulmuşlardı kendilerini...
Onlar tam bağımsızlık isterken siz ülkemiz
Kıbrıs’ın bölünmüşlüğünden yana tavır içindesiniz...
Ha gayret...
Ankara sizi izliyor...

KALAY-KALAYCI

ÖMRÜMÜZÜ YEDİNİZ BE…

Dışişleri Bakanlığı, Rum Lider Nikos
Anastasiadis’in EOKA’nın kuruluş yıldönümü nedeniyle yapmış olduğu
açıklamada, EOKA örgütünden övgüyle bahsetmesini şiddetle kınadı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, 1 Nisan 1955'te
Kıbrıs Türklerine karşı silahlı eylemlere başlayan terör örgütü EOKA'yı
lanetledi. Herhalde bunların ardından daha başkaları da kınama yarışına
girecekler. Tamamdır. Türkler EOKA’yı lanetler, Rumlar TMT’yi lanetler.
İki tarafın kınamaları birbirini besler. Ömrümüzü yediniz bunun’çinde…

Sarayın elektriği kesildi
Özkıraç: Vatandaş ödüyorsa devlet haydi haydi ödeyecek...
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-sen) Başkanı Kubilay
Özkıraç, Cumhurbaşkanlığı‘nın kuruma olan borcundan dolayı elektrik enerjisinin
dün kesildiğini açıkladı. Özgür Gazete‘ye konuşan Özkıraç, daha önce tüm
devlet kurumları ve dairelerinin borçlarını ödemeleri konusunda uyarıda
bulunduklarını hatırlatarak, hala ödenmemiş olan yerlerin elektrikleini kesmeye
başladıklarını belirtti. Özkıraç bu doğrultuda, Cumhurbaşkanlığı’nın ödenmemiş
borcundan dolayı elektriklerinin bu sabah itibariyle kesildiğini söyleyerek,
“Vatandaş ödüyorsa devlet haydi haydi ödeyecek” dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI EL-SEN BAŞKANI
ÖZKIRAÇ’IN SÖZLERİNİ YALANLADI

Cumhurbaşkanlığı, EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç’ın bir haber sitesine
yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na (KIB-TEK) olan borcundan
dolayı Cumhurbaşkanlığı'nın elektrik enerjisinin kesildiğini yönündeki söylemlerini
yalanladı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı’nın
kullanımında olan 45149M, 315938 ve 376991 hesap numaralı sayaçların, 6
Haziran 2022 son ödeme tarihli toplam 36 bin 699,84 TL’lik şubat ayı borcunun
ödenmesine yönelik, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil’in imzasıyla
15 Mart 2022 tarihinde düzenlenen ‘Harcama Belgesi’, Maliye Bakanlığı’na
gönderilmiştir. Cumhurbaşkanlığı’nın KIB-TEK’e herhangi bir bakiye borcu
bulunmadığı, kurumla yapılan resmi yazışmalarda bugün bir kere daha teyit
edilmiştir.” denildi.
Açıklamada, EL-SEN Başkanının gerçek dışı ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın
şahsında Cumhurbaşkanlığını yıpratmaya yönelik yaptığı art niyetli açıklamasının
başka bir benzerinin, 30 Mart 2022 tarihinde de vuku bulduğu hatırlatıldı.

1 kilo kokain türü uyuşturucu…

Tutuklu yargılanacaklar

(Kamalı Haber) - Minareliköy'de
gerçekleştirilen Beyaz Kurt operasyonunda ele geçirilen 1 kilo kokain türü
uyuşturucu madde ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Chinedu Ogugua
Bosah ve Ameer Hussain dün yeniden
mahkeme huzuruna çıkarıldılar.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak
şahadet veren polis memuru Cemal
Ramiz, olayla ilgili bulguları aktardı.
Ramiz22 Mart 2022 tarihinde, saat
21.30'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'de görevli bir polis
ekibi tarafından Minareliköy'de, YapEl sitesinde gerçekleştirilen ve Beyaz
Kurt olarak isimlendirilen operasyonda,
ZNE 620 plakalı araç konu site içerisine
girerek park ettiği esnada tespit edilmesi
üzerine konu araç kontrol edilmek için
yanına gidildiğinde konu araçta yolcu
olarak bulunan zanlı Chinedu Ogugua
Bosah tasarrufunda bulunan siyah renk
omuz çantası ile koşarak kaçmış olup,
araç sürücüsü olan Ameer Hussain
tespit edildiğini mahkemeye aktardı.
Polis memuru Ramiz, olayın akabinde
yapılan araştırmalar neticesinde zanlı
Bosahayni bölgede tespit edilerek
tutuklandığını söyledi. Polis zanlı
Bosah‘ın yapılan sorgusunda 23 Mart
2022 tarihinde, olay mahalline
götürülerek yapılan soruşturmalarda

olay günü kaçtıktan sonra konu sitenin
Batı istikametinde bulunan akasya
ağaçları altına sakladığı siyah renk
omuz çantası içerisinde, 904 gram
ağırlığındaki 3 Milyon Türk Lirası
değerinde Kokain türü uyuşturucu
maddeyi polise teslim etttiğini mahkemeye aktardı.
Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan
soruşturmalarda, zanlıChinedu Ogugua
Bosah’ın şu anda tarafımızdan aranmakta olan iki şahsın yönlendirmesi
ile 1000 Euro karşılığında bahse konu
uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi
Güney Kıbrıs’tan alarak henüz tespit
edilemeyen bir yerden 1. Derecede
Askeri Yasak Bölgeyi ihlal Edip KKTC'ye ithal ettiğini ve zanlı Ameer
Hussain’in ise yine aranmakta olan
şahıslar ile Gizli İttifakta bulunarak
anlaşıp 300 Euro karşılığında zanlı
Bosah’ı Yılmazköy bölgesinden alarak
olay mahalline getirdiğinin tespit
edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili
olarak zanlıların etki edebileceği
tahkikatın tamamlandığını belirtip tutuklu yargılanmalarını talep etti.
Huzurunda
verilen
şahadeti
değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya,
zanlıların 2 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne
gönderilmesine emir verdi.

Sessizliğin Sesi
Mehmet Levent

SUCUOĞLU'NUN SUSUZ
HAYALLERİ
Kurduğu kabine daha bir aylık bile olmadan, Ankara'nın çok açık ve çok pervasız
müdahalesiyle değiştirilmesine gıkı bile
çıkmayan Faiz Sucuoğlu, en büyük hayalini
açıkladı!
Yok hayır, aklınıza hemen kötü şeyler
gelmesin.
Tanınmamışlığın avantajları değil Faiz
beyin hayali!
Bütün UBP'li vekillere sıra ile bakanlık
yaptırmak da değil!
Kendi vatandaşımızdan kesip Ruma
benzin satmamak da değil!
Havalar ısınınca sebze meyve fiyatlarının
düşmesi de değil!
Bizzat marketlere gidip pahalılığı denetlemek de değil!
Bu hayaller, en büyük hayalinin yanında
devede kulak bile olmaz!
Meğer neymiş bu "en büyük hayali"
Faiz beyin?
Fenerbahçe ile Kıbrıs'ta bir dostluk maçı
yapmak!
***
Gerçekten büyük hayal!
Peki nereden geliyor büyüklüğü?
İmkânsız oluşundan!
Kıbrıs sorunu çözülmedikçe...
KKTC hasbelkader bulunacak öyle bir
çözümle uluslararası hukukun ve dünyaca
tanınmışlığın içine girmedikçe...
Öyle bir hayalin gerçekleşmesi mümkün
değil!
Hatta daha da ileri giderek diyebilirim
ki, ihtimal bile değil!
Oysa bunun bir ihtimali olsa, o ihtimalini
bile sevebilir, hayaliyle avunabilirdik biz
de, o da!
Ama yok!
***
Türkiye birdenbire çözümsüzlük politikasından çark edip çözümü isteyecek
de...
Rum tarafına adil ve kabul edilebilir
öneriler sunacak da...
Rumların bu önerilere evet demesiyle
barış ve çözüm gerçekleşecek ve KKTC
uluslararası hukukta ve dünyada kabul
edilip tanınacak da...
Bunların gerçekleşmesiyle tüm uluslararası kurum, kuruluş ve organizasyonların
listesine dahil edilecek de...
O zaman yalnız Fenerbahçe ile dostluk
maçı değil, Türkiye'nin bütün takımları
ile lig maçı bile, hatta Türkiye ile milli
maç bile yapabilir yeni statüsüyle!
***
Gördüğünüz gibi aşılması çok çok zayıf
bir ihtimal bile olmayan uzun mu uzun
bir yol var Sucuoğlu'nun en büyük hayalinin önünde!
Fenerbahçe, ya da Türkiye'nin herhangi
bir takımı, Güney Kıbrıs'ta, Apoel, Olimpiyakos veya herhangi bir Rum takımıyla
her türlü maçı yapabilir ve zaten yapmaktadır...
Ama hiçbiri KKTC ile bir dostluk maçı
bile yapamaz!
Size de sadece bunun hayali düşer!
İnsan hayal ettiği müddetçe yaşar derler
ama, siz o kadar da yaşayamayacaksınız...
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Onuncu köy
11 EYLÜL 2001'DEN
BERİ

Gürkan Haydar Kılıçarslan
Ukrayna meselesinde ABD şeytanı,
Ukrayna'nın faşist şarlatan başkanı ve
neredeyse tamamı Ahabere dönen Batı
kaynaklı medya diyor ki "Rusya artık ilerleyemiyor". Bir yandan Rusya-Ukrayna
ateşkes görüşmeleri yapılıyor. Her
görüşmede Ukrayna biraz daha teslim
oluyor. Fakat bu dombalaklar Rusya'nın
ilerlemesini beğenmiyorlar. İnanılmaz
bir trajikomedi yaşanıyor. Hem ateşkes,
antlaşma görüşmesi yapıp hem de ülkeyi
dümdüz edip 1 haftada işgal eden bir
ülke olur mu lan! Nasıl bir medya çağında
yaşıyoruz inanılmaz... Bu süreçte gözümden en çok düşen BBC ve BBC Türkçe
oldu. Her gün yalan haberler ile dolu.
Savunma uzmanlarına sormuşlar
"Rusya'nın ilerleyişi durduruldu" diyorlar… Dehşet verici... Bu arada internette
işgal öncesi Batılı kaynaklar tarafından
yapılan İngilizce ne kadar Rusya tarihi
belgeseli varsa izleyin derim. 900 yıllık
Rusya tarihinde Ukrayna tarihi Sovyetlerin 20. yüzyılda bahşettiği bir tarihtir.
Elbette bu durum yine de işgali
olumlamıyor. Bununla beraber dünya
tarihinin savaşlar ile oluştuğunu da
unutmayalım. Hala maymunuz. Bugün
Ukrayna için çok duyar kasan Kanada'nın
Yemen hakkında bir duyar kastığını
gördünüz mü? Hayır. Çünkü Yemen'de
Kanada silahları çocukları öldürmek için
Suudiler tarafından kullanılıyor. Ukraynalı
mülteciler için çok seferber olan ama
Suriyeli göçmenlere çelme takan faşist
Polonya'nın dramı ise ayrı bir yazı
konusu... Neticede ikiyüzlü Batı'nın
dediklerine inanmayın. Şu an Ahaber
bile onların yanında daha güvenilir bir
kanalizasyon. İşte bu yüzden medyalog
oldum ben 11 Eylül 2001'de…

CUMARTESİ
ANNELERİ

Erkan Çavuş
Postmodernizmin, akıl düşmanlığının,
liberal politik doğruculuğun geldiği yer.
Cumartesi Anneleri'ne "anne" demenin
ayrımcı bulunması noktası düz saçmalıktır.
Bu safsataları öne çıkarıp asıl mücadeleyi,
meselenin özünü geriye atma çabası bilinçli ve sistematik bir saldırıdır. Tüm bu
saçmalıkların ve akıl tutulmasının bir
örneği de 8 Mart Uluslararası Emekçi
Kadınlar Günü'nde, İstanbul'da yaşandı.
"Kadınız, Haklıyız, Kazanacağız" yazılı
pankartları "homofobik" ve "ötekileştirici"
bulunduğu için bir kadın örgütünün meydana girişi bir LGBT örgütü tarafından
engellenmeye çalışıldı ve pankartları
yırtıldı. Tüm bunlar postmodern akıl
düşmanlığının, kimlikçiliği sınıf mücadelesinin yerine koymanın, solun bilimsellikten koparılmasının sonuçları.
Solun, bu neo-liberal hegemonyadan
kurtulması gerek. Bu arada "insan"
demelerini aşırı türcü-faşist buldum,
diğer canlılara karşı bir ötekileştirme
söz konusu. Hele günleri adlandırıp birbirleri arasında hiyerarşi kurmaları son
derece totaliter emeller taşıyor.

PUSULASIZ
YOLCULUK

Ulaş Barış
Son durum: Adres yanlış, tespit-teşhis
yanlış, çözüm önerisi ve sistem yanlış
olduğu sürece, iki yüzlülük hakim olduğu
sürece, daha çok hayalkırıklığı yaşanır.
Bu sinerjinin yönelmesi gereken tek
şey var… Federal çözüm…Gerisi fasafisodur…

EKMEK BÜTÜN,
KÖPEK TOK

GAZ ALICI EMNİYET SUBABI MUHALEFET
Mustafa Billur
CTP ve Sendikalar, bir kere daha, TC
işgâl ve istilası nedeniyle oluşan TOPLUMSAL GAZI, tepkiyi yerli iş birlikçilere
yönelterek başarılı bir şekilde çıkarmıştır.
Cümleten geçmiş olsun.
*
CTP ve başkanı Tufan Erhürman, toplumu
uyutmaya, hedef saptırmaya, ekonomik
refahı siyasi bağımsızlık ve özgürlüğe tercih
etmeye, TC'nin 48 yıldır süren işgâl ve
istilasını örtbas etmeye, uluslararası hukuka
aykırı şekilde işgâl sonrası adaya aktarılan
TC kökenli yüz binlerce yasadışı
yerleşimcinin toplumun "köküne kezzap"
olduğunu inkâr etmeye, kısacası on yıllardır
yaptığı gibi işgâlcinin her istediğini yapmaya
devam ediyor!
Böyle topluma böyle muhalefet…
Müstahaktır…
Beter olalım…
Lan yoksa biz yine boşuna mı yürüdük…
Sanki uyuyan devin gazı alındı gibi…
Gaz alıcı emniyet subabı muhalefet…
Anavatanınıza layık olun demişti
Denktaş…
Layıksınız Anavatanınıza!
Türk bayraklı devrime gel vatandaş…
*
"Bakanları atayan Ankara, Yasaları geçirten

Ankara, Pahalılığa sebep Ankara, Elini
yakamızdan çek Ankara"
KSP'nin bu pankartı ve söylemi güzel.
Lakin işgâl altındaki bir ülkede, yasadışı
yerleşimci nüfusla birlikte Komünist Devrim
gerçekleştirip, Kıbrıslı "kapitalistleri" ülkeden
sürüp, mal mülklerini devrimci yerleşimcilere
paylaştırmayı tahayyül eden de yine kendileri...
*
Laf ve Gedik
Spor eleştirmenine "beğenmediysen sen
gel daha iyi oyna" diyen sporcu...
Literatür eleştirmenine "beğenmediysen
sen gel daha iyisini yaz" diyen yazar...
Bilimsel yayın dergisi hakemine
"beğenmediysen sen gel daha iyi deney
düzeneği kur" diyen bilim insanı...
Vatandaşa "beğenmediysen sen gel daha
iyisini yap" diyen siyasetçi...
görmedim ben kaç yıldır Almanya'da.
Ama KKTC'de, "beğenmediysen gel sen
daha iyisini yap" diyen çok gördüm!
Sizce kim haklı?
KKTC vatandaşı mı?
Dünya vatandaşı mı?
*
Ülkemizi geri istiyoruz muş.
Kimden istiyoruz bunu???
Ülkeyi kim çaldıysa geri getirsin yaw!

‘ANAYASA’YI OY ÇOKLUĞU İLE
İHLAL ETMEK
Salih Olgun Mehmet
TC Sömürge Yönetiminin "Kktc
Anayasası" dediklerinin ne olduğunu açık
ve net olarak ortaya koyan bir açıklama!
TC Sömürge Yönetiminin silahlı silahsız
güçleri ve yerli işbirlikçi üstdüzey görevlileri,
emekçi halkın, işçilerin üzerinde baskı ve
zulüm uygulanarak sömürücü sınıfın rahatça
sömürebilmesinin yasal çerçevesini çizen
"kktc anayasası"nı kendileri için işte böyle
uyguluyorlar!!!
*
Bu halkı aldatmaya çalışmanız yetmedi
mi?
Corona virüs salgınına karşı mücadelede,
TC Sömürge Yönetiminin sorumsuzluğunu,
insan yaşamını hiçe sayan yaklaşımlarını

görmezden gelip, onun işbirlikçisi yerel üst
düzey
memurluğunu
yapan
cumhurbaşkanından başbakanına, bakanından
milletvekiline, asker polis üst rütbelilerine
ve tüm bürokratlarına sorumluluk yükleyip
"hükümet istifa" dedikten sonra "teknokratlardan oluşan kriz hükümeti", "Ohal/Sokağa
Çıkma Yasağı", "Sivil Savunma ,Polisin
Kriz Yönetimini" istemek bu halkı
aldatmaktır, yanıltmaktır!
TC
SÖMÜRGE
YÖNETİMİNİ
aklamaktır!
Çözüm halkın demokratik iktidarı için
Geçici Devrimci Demokratik Hükümet
çağrısı yapmaktır, sömürgeciye ve
işbirlikçilerine yol açacak isteklerde bulunmak değil!

Nilgün Ecvet Orhon
Gazımız çıkarıldı, köpüğümüz da
alındı, tamamdır, hükümet icraatına devam edebilir…
TC-KaKaTeCe bayrakları eşliğinde
yurdumuza sahip çıkma ve barışa giden
yolu açacak bir mitingdi…
Kitle halinde gelen binler o meydana
sığmadılar ama meydan çok erken
boşaldı çünkü insanların slogan mitinglerine tahammülleri kalmadı…
Keşke gerçek sorunumuza odaklanabilsek da çözsek…
*
Zamlar geri alınsın, mangalcık da
yansın, zivaniyacıklar açılsın…
İlhak da olun inşallah…
Kılavuzlar da garga…
Başka ne derdiniz var…
Dünya tarihindeki tek halkız,
işgalciden ve işbirlikçilerinden tavuk
yemi isterik ki kümesin tellerini yok
sayalım…
Bravo be bize… Bizi ayakta
alkışlıyorum…
*
Bu gün bir karar aldım…
Karnı doyduğu sürece bu adanın bölünmesine, işgalci tarafından yönetilmesine
kimsenin şikayeti yok madem…
Madem tek derdimiz karnımızın
doyması…
O zaman ben yokum… Siyasetten
tamamen çekiliyorum… Federal Kıbrıs
Hareketi’nden de ayrılıyorum… Zaten
dışlandık her yerden…
Karnı doyurulmuş esirler olarak
yaşamak
isteyenlerle
ben
yürümeyeceğim… Ben sonuna kadar
işgalle mücadele edeceğim kendi
çapımda… Size kolay gelsin ama benim
yoldaşım değilsiniz… Çünkü siz esas
sorunumuz olanların bayraklarıyla yürüyorsunuz… Beter olun, az bile yapar Recep size…

MİTİNGİN AMACI
NEYDİ
Tamay Osman Uzun
Kim gelirse gelsin…
Türkiye'den parayı koparsın…
Ucundan bize de düşsün.
Yeter ki, yoksulluk çekmeyelim mitingi
başarılı geçmiştir.

ADRESSİZ
PROTESTOLAR
Mahmut Anayasa
Adres yine mi yanlış…???
Yoksa bana mı öyle geldi…

BAŞARI
Ahmet M. Ertaç
TC'nin işgali altında yaşadığımız
ülkemizde, işgalcinin sebep olduğu
‘‘Toplumsal
yok
oluş
ve
Yoksullaşmamız’’ın Başbakanlık önünde
başarılı bir şekilde protesto edilmesinde
ve bu sonuçların gerçek sorumlusu olan
TC’den hiç söz edilmeden, gerçekten
eylemin yapılması gereken adresin TC
Elçiliği olması gerekirken, eylemin
Başbakanlık önünde yapılmasını büyük
bir işgüzarlık göstererek başarmada
üstüne düşeni yapan'ı TC ve RTE mutlaka hükümete getirerek ödüllendirecektir. Bu kitlesel eylemde, gerçek sorumlu olan işgalciden hiç söz etmemek
ve ettirmemeyi başarabilmek gerçekten
büyük bir başarıdır.
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Şair Gözüyle
Tüge DAĞAŞAN
Belediyelerin sayısı azaltılacakmış,
oturup izliyoruz hatta izlerken kahvelerimizi yudumluyoruz
sonra bir de banane
diyoruz. Maaşlarını aylarca alamayan belediye çalışanları varmış.
Umurumuzda mı, bizim maaşımız
yatıyor ya her ay, banane diyelim
hatta derken kahvelerimizden birer
yudum daha alalım.
komşunun
Karşımızdaki
bankaya dünya kadar borcu varmış,
evin taksiti bitmemiş üstüne bir
de son model araba çekmiş, herkes
kendi arasında nasıl başardıklarını
konuşuyor.
Biz kahvelerimizi yudumlarken
sanane demeye devam edelim nasıl
çekmişse çekmiş.
Elektrikleri her gün kesilen
yarım kalmış adada, elektrikler
kesilmediği sürece mutluyuz, kesilince dünyanın en asabi insanları.
Hayır, bir de sizin elektrikler kesildi bizde var deyip oh çekmelerimiz eksikti o da tamamlandı şükür.
İşsizlik hızla artarken göç etmek
isteyen insanlar bavul hazırlığına
giderken, daha hızlı gitmeleri için
bavul dağıtımları başlayacakmış.
Gerçi son yapılan zamlardan sonra

HER ŞEY YOLUNDA

o da kaldırılmış. Bunun üzerine
daha önce adını hiç duymadığımız
bir ülke “göç bavulları” diye bir
fabrika açmış. Göç yollarına
düşenler önce o fabrikaya
uğrarmış. Fakat bir de inatla yarım
kalmış adada kalanlar varmış, var
olacakmış da. İlla ki değişecek
bu
düzen
değiştireceğiz
diyenlermiş bunlar ya da her
şeyden hızla vazgeçmiş olanlar.
Gitmek zorunda olanları beklemek
için kalacaklarmış en çok da.
Giden kalanı bir daha görür mü
misali…
diğer
yarısına
Adanın
gideceklermiş iş bulurlarsa burada
da ezileceğim zaten bari orda ezilip
şarap olayım diye düşünürlermiş.
Hayalleri geçimmiş, artık en lüks
hareket
olan
marketlere
girebilmekmiş ailece korkusuz.
Aslında gidenler de kalanlar da
kendi hayallerinin peşine
düşenlermiş.
Şu an şartlarımı zorlamıyorum
ama şartlar beni zorluyor çünkü
sadece kendi boğazım değil bakmak zorunda olduğum başka
boğazlar da var diyormuş insanlar
hep bir ağızdan. Şartlar da sistemin
çürük yanına ekleniyormuş.
O abinin anlattığı fıkra gibiydi

yarım kalmış ada. Adam
karşısındakine demiş ki yangın
var, karşısındaki demiş ki banane.
Adam yanan senin evin demiş,
karşısındaki demiş ki sanane.
Ey ahali yanan bizim evimiz,
biz de içinde. Duyan duymayan
gören görmeyen tamam sus pus
olacaksak da varız ama olmayalım.
Yine bir inanç sarsın bizi biz de
adayı saralım. Olmaz mı,
gökkuşağından farkımız ne?
…
İnceldiği yerden kopan ipin hangi ellerde olduğunu biliyoruz.
Kahveleri yudumluyoruz sanki
her şey yolunda ki her şey yolunda.
Bayrak flama al, ileri marş. Kıt’a
dur. Sağ’a bak!
Herkesin keyfi yerinde, sol’a
bak! Sağa doğru hızla bir geçiş.
Her şey yolunda ileri marş. Rap
rap rap…
Kıt’a dur. Sağa bak, çöplerden
yiyecek toplayan bir adam, sola
bak ekmek almak için bozuk
paralarını denkleştirmeye çalışan
bir kadın. Her şey yolunda ileri
marş. Rap rap rap.
Kıt’a dur. Sağa bak, mutsuz insanlar, sola bak mutsuz insanlar.
Her şey yolunda ileri marş. Rap
rap rap.

Dikkat eksikliği ilaçları
piyasada yok!
OKULLARDA %2,53
POZİTİF VAKA

Milli Eğitim Bakanlığı, okul
idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda
okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.
Buna göre, 26 Mart-1 Nisan arasında
1223 öğrenci, 235 öğretmen ve 40 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı.
59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel
sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı
yüzde 2,53 olarak gerçekleşti. Öğrencilerin
447’sinin 96’sınnın ilköğretim, 675’inin
Ortaöğretim, 101’inin ise Mesleki eğitim
okullarından olduğu belirtildi. Bu sürede
sadece ilKöğretimde 10 sınıfın kapandığı
kaydedildi.

KP - Psikiyatrist Ayşe Zeki'nin
dikkat eksikliği ilaçlarının
bittiğine dair açıklaması, Kıbrıs
Postası tarafından doğrulandı.
Güvenilir kaynaklardan elde
edilen bilgiye göre, ilaçların bir
bölümü Kıbrıs'ın kuzeyine hafta
sonu ulaşacak ve hafta içi
piyasaya sürülecek. Zeki, özellikle öğrencilerin kullanması nedeniyle sınav haftası öncesi
piyasada dikkat eksikliği
ilaçlarının kalmadığına işaret
ederek, konuyu gündeme
getirmişti.
Kıbrıs Postası, Zeki'nin sosyal

medya paylaşımının ardından
konuyu yetkililere taşıdı.
HAFTA SONU ULAŞIYOR
Kıbrıs Postası'nın güvenilir
kaynaklardan elde ettiği bilgiye
göre, izne tabi ilaçlarda prosedür
sorunu oluştu.
Ortaya çıkan sorunlar nedeniyle ilaçların vaktinde
gelemedi ve gecikme yaşandı.
Sorun 1 Nisan tarihinde
çözülürken, ilaçların bir
bölümünün hafta sonu Kıbrıs'ın
kuzeyine ulaşacağı, hafta içi ise
piyasaya sürülecek.

HAVA SICAKLIKLARI
ARTIYOR
Meteoroloji Dairesi, Kıbrıs’ın
önümüzdeki hafta boyunca genellikle
yüksek basınç sistemi ile ılık ve nispeten
nemli hava kütlesinin etkisi altında
kalacağını belirtti. 2-8 Nisan tarihlerinde
havanın az ve parçalı bulutlu olacağı,
sıcaklığın iç kesimlerde ve sahillerde 29
- 32 ºC dolaylarında seyredeceği kaydedildi. Rüzgarınsa genellikle Kuzey ve Doğu
yönlerden orta kuvvette, pazar günü ise
Güney ve Batı yönlerden zaman zaman
kuvvetli olarak eseceği bildirildi.

Zorlu Töre’nin testi
pozitif çıktı
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu
Töre’nin Perşembe günü yaptırmış olduğu
Koronavirüs testi pozitif çıktı.
Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu’ndan
yapılan açıklamada, Töre’nin hafif
semptomlarının başladığı andan itibaren
kendisini izole ettiği belirtilirken, sağlık
durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Teknecik’e yakıtı ikinci kez geç getiren
Sidereal’e toplam 698 bin 977 Dolar ceza
KP - Teknecik Elektrik
Santrali’nin ihtiyaç duyduğu
yakıtı ikinci kez gecikmeli getiren tedarikçi firma Sidereal
Denizcilik LTD'e toplamda 698
bin 977 Dolar ceza kesildi.
Elde edilen bilgilere göre
şirket, ikinci kez cezaya
çarptırılmasına rağmen cezasını
ödememekte diretiyor.
Teknecik Elektrik Santrali’nin
ihtiyaç duyduğu yakıtı ikinci
kez gecikmeli getiren tedarikçi
firma Sidereal Denizcilik LTD’ye
ikinci kez ceza kesildi. Şubat

ayında 6 gün gecikmeli getirdiği
akaryakıt nedeniyle 225 bin
Dolar ceza kesilen şirkete, Mart
ayında yine kural ihlali yaptığı
gerekçesi ile 473 bin 977 Dolar
ceza kesildi. Şirket, 3 Mart’ta
getirmesi gereken yakıtı, 16
Mart’ta getirebildi. Elde edilen
bilgilere göre şirket, ikinci kez
cezaya çarptırılmasına rağmen
cezasını ödememekte diretiyor.
Yaşanan gecikme kapsamında
şirketin, Şubat-Mart ayları
arasında toplam ceza borcu 698
bin 977 Dolar oldu.

GÜNLÜK
BAKANLIĞINDA SÖZÜ GEÇMEDİĞİ
İÇİN İSTİFA EDEN ADAM

Dünya tarihi çok çeşitli politikacı istifaları gördü… Hatta
güney de nasiplendi bu istifalardan… 2011’de Mari-Zigi’de
“Evangelos Florakis” Deniz Üssü’nde gerçekleşen cephanelik
patlamasında 13 kişi ölünce Başkan Hristofyas kendisi özel soruşturma talep etti. Generaller ve bakanlar istifa etti… Rapor
yazıldı, ceza kesildi… Halk sokağa döküldü… Hristofyas da
yargılandı… Savunma Bakanı Costas Papacostas, Genelkurmay
Başkanı Petros Tsalikidis ve Dışişleri Bakanı Marcos Kipriyanu
istifa etti… İsveç’te evinde sigortasız şekilde dadı çalıştırdığı
için istifa eden Ulaştırma Bakanı Maria Borelius istifa etti… Ülkesindeki Amerikan üssünü kapatma sözüne sadık kalamadığı
ve parti üyelerinden birinin yolsuzluğa karışması sebebiyle istifa
eden Japonya Başbakanı Yukio Hatoyama istifa konuşmasında,
“Eksiklerim çoktu. Böylesine güzel bir ülkeye liderlik yapma
onuruna layık gördüğünüz için teşekkür ederim.” demişti… 49
kişinin öldüğü tren kazası sonucu istifa eden Mısır Ulaştırma
Bakanı Rashad al-Mateeni… Alışveriş merkezindeki çatının
çökmesiyle 54 kişi hayatını kaybedince “Benim de sorumluluğum
var.” deyip istifa eden Letonya Başbakanı Valdis Dombrovskis… Gölde tekne faciası sonucu 15 turist hayatını kaybedince
“Etik sebepleri göz önüne alarak” diye belirtip istifa eden Makedonya Ulaştırma ve İletişim Bakanı Mile Janakieski… Hakkında
açılan yolsuzluk davası sonucu istifa eden Portekiz Maliye
Bakanı Vitor Gaspar… Kıbrıs’ın işgal bölgesinde ise Çalışma
Bakanı koltuğunda oturan Koral Çağman kendi bakanlığının
yaptığı yasada sözü geçmediği için istifa etmişti. Bunu unutmamak
gerek! İlk kez kendi “bakanlığı”nın yaptığı yasaya itiraz ederek
istifa eden bir “bakan” görmüştük…
VİRÜSÜ ÇOK SEVDİLER
İspanya’dan sonra İsveç'te
de koronavirüs yasası
yürürlükten kaldırıldı. İsveç
Parlamentosu, Covid-19'un
halk sağlığı için tehlike
oluşturmadığını ve kritik
hastalık kategorisinden
çıkarıldığını duyurdu.
Seyahat yasakları da
kaldırıldı. Bütün dünyada
korona önlemleri kaldırılsa
da Kıbrıs’ta asla
kaldırılmaz. Kıbrıs’ın
birleşmesine karşı olanlar
bu virüsü çok sevdiler…
*
HER YER KARANLIK
EL-SEN Başkanı Kubilay
Özkıraç “Sarayın elektriği
borcundan dolayı kesildi”
diye açıklama yaptı. Tatar
da “Her yer karanlık”ı
söylesin öyleyse, hep biz
mi söyleyceyik?
*
GARANTÖR
Ukrayna devlet başkanı
Zelenskiy “Güvenliğimizin
garantörü olmaya hazır
olduğu için Türkiye’ye
minnettarım” dedi. Kafayı
yedi anlaşılan!
*
HAPİSTEKİ ADAMA
HAPİS CEZASI
5 senedir hapishanede
rehine olarak tutulan
Selahattin Demirtaş’a 2013
yılında paylaştığı bir
tweette "örgüt
propagandası yaptığı”
iddiasıyla 1 yıldan 5 yıla
kadar hapis istemiyle yeni
dava açtılar.
Hapisteki adamı tekrar
hapise sokar bu faşistler.

“Tırnak”...
" Gördüğünüz üzere bu yol bu
şekilde yürünmez.
Çaresizseniz ve çıkmazdaysanız,
kaçacak yeriniz de yoksa artık
kendinizi koruma hamleniz daha
sert ve saldırgan olur. Bu tüm
doğada bilinen bir kanundur!
Çünkü sizler hep bizden çaldığınız
imkanlar ile günlerinizi gün ettiniz.
Birikim yaptınız.
Mal mülk, lüks sahibi oldunuz.
Eskiler evlatlarına ve hatta
torunlarına yetecek kadar da
istiflediler.
Şimdi geldik ve işler sarpa sardı."
Çiğdem DÜRÜST
(Kulis)
" Ormandaki en eski ağaçlara bazı
orman bilimcileri “ana ağaç” diyor.
Bunlar körpe ağaççıklara
yetişmeleri için ihtiyaç duydukları
gıdayı sağlayarak büyümelerinde
anahtar bir rol oynuyor. Ağaçların
yeraltında kökleri aracılığıyla gıda
alışverişi yaptığı artık bilimsel
olarak kanıtlanmış bir gerçektir.
Körpe servicikler biri harnıp
diğeri zeytin olan iki yaşlı ağacın
kök sistemi üzerindedirler.
Yaşamlarını bu köklerden
aldıkları gıdaya borçlu
olabilirler."
Metin MÜNİR
(Diyalog)

Günün Kahramanı

ANKARA

1 Nisan mitingi yapıldı
Toplumsal Yokoluşa karşı…
Bizi yok edenlerin kim
olduğu dile getirilmedi! 1
Nisan mitingi yapıldı
Yoksullaştırmaya karşı…
Bizi kimlerin
yoksullaştırdığının isimleri
anılmadı! 1 Nisan mitingi
yapıldı bizi Karanlığa
gömenlere, mum ışığına
mahkum edenlere karşı… KIB-TEK’e
kimlerin yatırım yapmadığı, KIB-TEK’e yatırım
yapılmasını kimlerin engellediği söylenmedi… 1 Nisan
mitingi kime karşı yapıldı? Toplumsal yokoluş 1974’ten
beridir Türkiye’nin sürdürdüğü kansız soykırım ve göç
ettirme politikasıdır! Beceriksiz politikacıların değil,
Ankara’nın becerisidir yokoluşumuz…
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2 Nisan 2022 Cumartesi
dünya kazan devrim kepçe

Sosyal Medya

Aziz ŞAH

Armağan Desem

ÇIKMAZ SOKAKTA MİTİNG
1 Nisan mitingi için eski KTHY’nin karşı yolundan gelip köşede durdum, kortejleri izledim ve
pankartları okudum…
Bir eylemde talepler ve muhatap olur. Ortaya
konuşulmaz. Tak, tak, tak sıralayacaksınız talepleri
ve kimden istediğinizi!
1 Nisan “Toplumsal Yok Oluş ve Yoksullaşmaya
Hayır” mitinginden geriye bir talep kalmadı.
Yok oluyoruz, ama yok oluşumuzun nedeni
belirsiz…
Yoksullaştırılıyoruz, ama bunun nedeni de belirsiz…
Birileri var Kıbrıslı Türklerle uğraşıyor, ama
adını söyleyemiyoruz…
Acaba kimdir o birileri?
‘Tanı bunları’ diyoruz; ama kimi
tanımamız gerektiğini söyleyemiyoruz…
Yok oluşumuzun nedeni ne
istediğimizi bilmememiz ve
gerçeği
ifade
etmekten
korkmamız!
Yaklaşık 2 saat şarkı ve 3 sendika başkanını dinledik. Bir gazeteci bir konuşmayı
spot ve manşet çıkarmak için dinler. Ne spot
vardı konuşmalarda ne manşet…
Geçmiş açıklamalardan bildiğimiz üzere
sendikalar, kendi kurultayını yapamayan ve kukla
bakanını bile atayamayan Faiz Sucuoğlu’na 15
maddelik talep sunmuşlar. Eşel mobilin iki ayda
bir olmasını ve ‘stabil bir muhasebe sistemine
geçilmesi’ni talep etmişler.
Kıbrıs’ın işgal bölgesindeki eylemlerin trajedisi
‘muhatap’ meselesidir. Türkiye’nin Kıbrıs’ın
kuzeyini fiili olarak ilhak ettiğini ve Ankara’daki
Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü’nden yönettiğini
inkâr etmiyorsanız dosdoğrudan işgalciye
konuşursunuz. 1 Nisan mitingi hem fiziksel hem
siyasal bir çıkmaz sokakta gerçekleşti…
İşgal rejiminin perdesi başbakanlık ve
bakanlıkların olduğu bölge fiziksel bir çıkmaz
sokaktır. Bakanlıklar yolu denilen o sokağa ya
köfte yemeye girersiniz ya da bakanlıklarda bir
işiniz olduğu için…
Yetkisiz başbakanlık ve bakanlıkları ‘muhatap’
farz ederek eylem yapmak ise siyasal bir çıkmazdır.
Kıbrıs’ın kuzeyi sömürgeci kurumlar ve atanmış
bürokratlar tarafından yönetilir. ‘Sömürgeler kararnameler/protokollerle yönetilir’ derken laf olsun
diye yazmıyoruz.
2020 mali protokolünün 17. Madde’sine göre
KKTC’nin tüm bakanlıklarına asgari 3 yetkiliden
oluşan “Proje Uygulama ve Takip Komisyonları”
adı altında kayyum atandı. Aynı protokolde,
“Stratejik planlama, programlamanın koordinasyonu, uygulamanın izlenmesi, mali işbirliğinin
değerlendirilmesi TC Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü
uhdesindedir” deniyor…
TC Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü’ne de
Erdoğan’ın 2019/13 sayılı Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi ile Fuat Oktay atandı.
Bu sebeptendir ki KKTC Meclisi’nde 50 iskemle
boş olsa bile sistem kilitlenmez. Hatta meclis hiç
çalışmasa, TC ile imzalanan protokoller meclisten
geçirilemediği için ‘sömürgeci kararname’ olarak
kalır. ‘Meşruiyeti’ olmaz. Ancak meclisten
geçirildiğinde ‘uluslararası anlaşma’ statüsüne
erişir. Bu kararlar da KKTC Anayasası’nın
üstündedir!
‘‘Geçmişi bilmeden geleceğe bakmak’’ kitabında
Arif Hasan Tahsin bu durumu şöyle özetliyor:
‘Koordinasyon Komitesi’ denen bir komite idare
ediyor işleri. Cumhurbaşkanı, Başbakan, TC Elçisi
ve kumandanların üyesi olduğu bu komite kararları
alır, Cumhurbaşkanı ile Hükümet de güya kendisi
karar almış gibi bu kararları uygular. Yasa gerekirse
Meclis yoluyla gereği yapılır’’…
İşte, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi’ne ‘gözlemci’ bile gönderen KKTC Meclisi bu
yolla sömürgeci kararnameleri meşrulaştırma
işlevi görerek Türkiye’yi sorumluluktan kurtarır.
2020 Mali Protokolü ile her bakanlığa “Proje
Uygulama ve Takip Komisyonları” adı altında
kayyum atandı. 2022’de dayatılan Belediyelerin
Birleştirilmesi Yasa’sı ile de belediyelere kayyum
atanmasının önü açılıyor. Kayyum devrindeyiz!
Küçükbaş hayvan üretiminden tarıma, belediye
ve sivil toplum projelerine kadar her alanda TC
Yardım Heyeti (Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği
Ofisi) ile TİKA (Türkiye İşbirliği Koordinasyon
Ajansı) çıkar karşınıza.
Kıbrıs’ın kuzeyine yapılacak hastane konusunda
açıklamayı neden TC Sağlık Bakanlığı’nın yaptığını
ve karayolları projelerini neden TC Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı’nın açıkladığını bile
sorgulamıyorsanız; çıkmaz sokaktan çıkamayız…

CESARET Mİ
ŞİKAYET Mİ?

TDP ile TKP’den oturma eylemi
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve
TKP Yeni Güçler, dünkü Toplumsal Yok
Oluş ve Yoksullaşmaya Hayır eylemi
sonrası Başbakanlık önünde oturma eylemi
başlattı.
TDP Genel Başkanı Mine Atlı eylemle
ilgili şu açıklamaları yaptı:
Yıllarca yarattıkları statüko'nun bedelini
bugün çocuklar bile ödüyor. Üretimden
koparıldık, uluslar arası rekabet edebilirliği
olan para biriminden koparıldık, demokratik
kültürümüzden koparıldık.
Bu ülkede artık nefes alamıyoruz.
Bıçak kemiğe dayandı.
Binlerce insan örgütlerin önderliğinde
sokağa döküldü.
Ne oldu? Ne talep ettik?

Biz tatmin olmadık.
Ayrılmadık.
Başbakanlığın önünde oturuyoruz.
Ülke yangın yeri, binlerce insan sokağa
döküldü, ancak eylemden ayrılırken ciddi
bir yetkisizlik hissi vardı. Halkın kendini
bu denli etkisiz hissettiği yerde siyaset
yapmak mümkün değil.
Bizi yıllarca üretimden kopardılar, dış
ekonomiye bağladılar, kendi kendimize
yetemeyecek duruma düşürdüler.
Bunun bedelini kim ödeyecek?
Gençler ‘biz bu eylemden tatmin olmadık
ayrılmak istemiyoruz dediler’ haklı bulduk.
Ülkemizi bırakmak içimizden gelmediği
gibi bu eylemi bırakmak da gelmedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÜCRETSİZ
BKM Mutfak Kıbrıs, sağlık çalışanlarına özel 2 gece hazırladı. BKM Mutfak Kıbrıs,
pandemi sürecinin bütün yükünü omuzlayan sağlık çalışanları için, komedyen Tahsin
Hasoğlu Stand up gösterisi ve “Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar” oyununu sağlık
çalışanları için ücretsiz sergileyecek. Tahsin Hasoğlu Stand Up 1 Nisan Cuma saat
20.00’de, Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar ise 03 Nisan Pazar saat 20:00 sergilenecek.

Hayatımızdan iki yıl gitti, korona virüsü yüzünden…
2022’den umutluyduk, bu yılın
başında virüsten kurtulmayı
diledik..
Covid-19 bize, hayatımızdaki
en ölümcül virüsün korona virüsü
olmadığını bir daha gösterdi.
Bir bakıma, Kıbrıslılar olarak,
bizi yeniden uyandırdı.
“Ey adalı! Kendine gel, sanki
bu dünyadaki en
tehlikeli
olan
benmişim
gibi
davranıyorsun!
Yanılıyorsun!
Senin en büyük korkun işgalden kurtulamamak,
özgür bir dünya vatandaşı olamadan bu dünyadan göçmek
olmalıdır.
Baksana, hayatının etrafını
silahla, mafyayla, casino, kumarhane ve şerhaneyle çevirdiler!
Ama sen onları değil, tek beni
tehlike olarak görüyorsun!
Ben gelip geçerim, ya işgal?
Daha ne kadar sürecek, biliyor
musun?
Belki de hiç düşünmedin, belki
de bu gidişle işgalin hiç
bitmeyeceğini biliyorsun, belki
de korkundan düşünmek istemiyorsun, ama korkunun ecele
faydası yok!”
Korona böyle mi dedi?
Düşünen insanlara dedi.
Geleceğini,
özgürlüğünü
düşünen bunların kaygısını çeken
insanlara..
Çünkü bu esnada yaşadığımız
hayatın hayat olmadığını gördük..
Kırk sekiz yıl işgal ve emir
altında yaşamanın, elektrik kesintilerinin, zamların, karanlığın ve
yoksulluğun bize dayattığı
umutsuzluğun da bir sonu
olduğunu ama bu sona varmak
için bizim toplum olarak elele
verip bu üç beş tane halk
düşmanının karşısında durmanın
zorunlu olduğunu yeniden
kavradık!
Şimdi, yapılması gereken nedir?
Bir marş okur gibi her gün buralarda şikayet edip rahatlamak
mı?
Yoksa, bir araya gelip bu birkaç
kişiye hatta dünyaya bu halkın
gücünü göstermek mi?
Cesareti olanın şikayeti olmaz
da, hatırlatayım dedim!
Ha, yeri gelmişken bir not daha
düşeyim buraya; “Hem işgale
karşıyım hem de atanmışlarının
(yani KKTC başbakanının ya da
herhangi bir makamının)
kapısında protesto gösterisi
yapacağım” demek, sapla samanı
birlikte yemektir, şimdiden
uyarırım!
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BURJUvAZİNİN İKTİDARI ALTINDA NEDEN
HER GEÇEN GÜN YOKSULLAŞIYORUZ?
ulusların/ülkelerin
Günümüzde
haklarının burjuvazi tarafından
korunması
ve
savunulması
imkansızlaşmıştır.
Ulusal haklar kapanın elinde kalıyor
prensibine teslim edilmiştir. En büyük
emperyalistler tümünü, daha küçükleri
kendilerinden küçüğünü ve tümü de
küçücükleri ezmekle meşguldürler.
Küçükler kendi halklarının ulusal
çıkarlarını kendilerinden büyüklere teslim etmekte, kendileri de kendilerinden
küçüklerin haklarını çiğnemekteler, ve
tüm bu süreç en rezil, en barbarca yöntemlerle sürdürülmektedir.
Ulusal hakları burjuvazinin eline
bırakmak abesle iştigal etmektir. Onların
ulusal hakları savunmak diye bir dertleri
kalmamıştır. Onların tek derdi işçi sınıfını
baskı altında tutmak ve yeşil dolarları
depolamak derdidir.
Bu amaçlar için milli haklar satışa
çıkarılmış, başka halkların milli çıkarları
da aynı amaçlarla ayaklar altına
alınmıştır.
Ortaya çıkan tabloda bir burjuva hakkı
savunmak için iki burjuva hakkı
çiğnemek gerekmekte, iki burjuva hakkı
savunmak için dört burjuva hakkı
çiğnemek gerekmekte sonuçta ise
ulusların çıkarına olan hiçbir sonuç elde
edilememektedir. Kazanan emperyalist
sistem, büyüklü küçüklü emperyalistler
ve son tahlilde en büyük emperyalist
güçler olmaktadır.
Kaybeden uluslar ve proletarya
olmaktadır.

Sosyal Medya
Kemal Gözay
Ers ok atmaya gitmiş, gider tabii o da
farkında ok yaydan çıktı.
Ers’in yaptıklarına akıl sır ermez, ya
o çok zeki ya da biz çok aptalız.
Faiz desek faşizmin vücut bulmuş
hali. Yaltaklanmak ve yaranmak varken
üretmek bir toplumu savunmak ağırdır
bu efendilere.
Ekonomiye müdahale edemez çünkü
“Faiz” haramdır. Haram olan yalandır
hak yemektir…
Göz göre göre bir halkı bir toplumu
uçuruma sürüklemektir.
İnsanlar bunların yatacak yerleri yok
diyor. Hayır, efendim var! Villalar boy
boy desen desen.
Büyük ihtişamlı Toros Dağı manzaralı.
Sair zaman mutlaka bir coğrafi fotoğrafçı
gibi doğal güzellikleri paylaşması lazım
Ers’in…
Ers bu ülkenin doğal güzelliklerini
paylaşırken bu ülkenin gerçek sahiplerinin doldurduğu o “güzel” meydanı
paylaşabilir mi acaba, işveren ile işçiyi
bu zamana kadar kimse bir araya getiremedi.
Ama bu ekip bunu da başardı. Güçleri
başarılarından geliyor.
Karanlığa mahkû m bıraktıkları bu
toplum 1 Nisan günü sizi duruşsuz
politikalarınıza “şaka kaldırmıyoruz”
artık mesajı verdi. Kantarın topuzu kaçtı
artık, kendi insanına bu denli düşman
olmak tanımsızdır.
Faiz’in barikatı ve Ers’in okları savaş
meydanı misali gibi biri barikatta diğeri
meydanlarda “Ok atmakta!”.

Günümüzde burjuvazi artık ulusun bir
parçası olmaktan çıkmış, ulusal hainler
safına taşınmıştır. Bu genel tespitten istisnalar olacaktır, fakat onlar istisna
olarak kalacaktır ve istisnalar üzerinden
siyaset inşa edilemez.
Ulusların haklarını savunmak işçilerin,
köylülerin, tüm emekçilerin ve yurtsever
entelektüellerin devrimci kesimlerinin
omuzlamak zorunda oldukları ve ancak
onların çözebileceği bir görevdir.
Bizim vardığımız sonuç budur.
Partimizin Anti-Emperyalist Cephe
Hükümeti Programı bu sonuçtan hareket
etmektedir.
Gerek Sovyet anavatanımıza ihanet
eden yozlaşmış ve bugünlerde
burjuvalaşmış hainler, gerekse onların
ağababaları yabancı emperyalistler, milli
sorunun çözüldüğü Sovyetler Birliği'nde
40 yıllık hazırlık sonrası zaferlerini milli
düşmanlıkları
körükleyerek
güçlendirmek ve korumak yöntemini
devreye soktular. Sosyalist milletleri
burjuva milletlere dönüştürmek için
herşey mübah görüldü.
Sovyetler Birliği milli düşmanlıkların
en kötü şekillere büründüğü bir milletler
topluluğuna dönüştürüldü.
Burada, Sovyetler Birliği'nin federal
bir devlet olması olgusu, bu devletlerin
ayrılma haklarının mevcudiyeti hem
Sovyetler Birliğini bölmek ve
zayıflatmak, hem de Sovyet anayurdumuzun değerlerini, mallarını yabancı
emperyalistlerle birlikte yağmalamak
için bu hainler tarafından sosyalist mil-

Sosyalist Gözlem
Mehmet Birinci
letler arasında 40 yıldır
yavaş yavaş ve alttan alta
körüklenen düşmanlıkları
patlatmakta kullanıldı.
Bugün Rusya ile Ukrayna
arasında yaşanan tam da
budur.
Ulusal hakların burjuva çerçevede
savunulması işte Sovyetler Birliği'nde
en açık ve bariz şekliyle gerici karakterini, proletaryaya düşmanlık karakterini
sergilemiştir.
Uluslararası ilişkilerin burjuva
çerçevede ele alınmasını teşvik etmek,
yani uluslararası rekabet, düşmanlık ve
savaşları teşvik etmek siyaseti açıkça
gerici bir siyasettir.
Uluslararası ilişkilerin işbirliği, dostluk
ve dayanışmayı teşvik siyaseti
çerçevesinde ele alınması zorunluluk
haline gelmiştir. Ya ulusal ilişkiler bu
çerçevede yeniden düzenlenir, ya da
uluslararası ilişkiler barbarlığa dönüşür.
Başka seçenekler, orta yollar arayanlar
son tahlilde barbarlığın cephesine güç
katar
duruma
düşmekten
kurtulamayacaklardır.
Dünyanın tüm işçileri siyasetlerini,
ulusal siyasetlerini de, içinde bulunulan
kriz olgusunu dikkate alarak, uluslararası
proletaryanın çıkarları doğrultusunda
ve emperyalizmi geriletip yıkmaya yönelik olarak ayarlamalıdırlar.
Ya o, ya bu!
Kriz dönemleri bunu empoze eder
Aksi takdirde sadece altta kalanın
değil, arada kalanın da canı çıkacaktır.

FAİZ HARAMDIR,
ERS KAHRAMANDIR: YA HAK!
Ers, ok yaydan çıktı sen de bunun
farkındasın.
Yarını düşünmedin bugünü hiçe
saydın… Çok iyi hatırlıyorum Genç
TV’de olsa gerek Ers’in o dönem Maliye
Bakanlığı yaptığı zamanlar spiker soruyor: En büyük icraatınız nedir Sayın
Bakan?
Ers’in cevabı “Maaşları günü gününe
ödemek”.
Demem o ki bu adamlar bizi hiç
aldatmadı. Yapması gereken şeyi bile
marifet gösterdiler.
Gönyeli Çemberindeki mühendislik
harikası 50 metrelik kaçış yollarının
açılışını yapıp bizle dalga geçmediler
mi? Zihniyet aynı zihniyet. İktidarın
iktidarsız oluşu…
Gücü tersten anlayışları devletin içini
oymaları bunların hepsi mevcut bu zatlarda. Öyle bir gurüh oluşturdular ki…
Baskı yolu ile gerek meydanlarda interneti keserek, gerek “sosyal medya”
timleri kurmaya çalışarak korkularını
maskelemeye çalışıyorlar.
Aziz Nesin’e okuma yazmayı, Kur’an’ı
ve matematik gibi “temel bilimleri”
öğreten Galip Amcası şöyle bir hikâye
anlatır.
Hikâye şöyle:
Köpeğe sormuşlar:
-Niçin havlayıp duruyorsun?
-Yürekliliğimden, demiş köpek..
-Öyleyse gerin niçin gelip gidiyor?
Köpek yanıtlamış soruyu:
-Korkumdan!
Bütün yaptıkları da işte aynen böyle…

Korkudan…
Korkudan değil yarını şimdiyi bile
düşünemiyorlar…
Bıçak kemiğe dayandı Sayın Ers,
gardiyanların, korumaların var bunu
reddedecek değiliz. Büyük ağababalara
verdiğin iltimaslar bütün bunların sebebi…
Devleti rant savaşlarının kalesi haline
getirmeniz…
Arslan Bıçaklı’nın da dediği gibi...
Eyy Sucu gara Mercedeslerinle siz
dolaşırken taksiciler türlü türlü çeşit
çeşit insanlarla uğraşıp ekmeğinin
peşinde direksiyon sallarken sizler taksicileri hiçe saydınız.
Öğretmenler sorunlardan bahsederken
sağırı oynadınız. Belediyeler yasası
desek anayasayı ihlal etmek gibi bir
anlayış en “bilgisiz” insanın bile şaşıp
kalacağı bir durum.
En basitinden gençler her gün göç
ederken her gün yurtlarından koparılırken
kılınızı dahi oynatmadınız. Benzin
fiyatları almış başını gitmiş samimiyetsiz
bir indirim çabası. O kadar samimiyetsizce ki ilkokul çocuklarına bile alay
konusu oldunuz.
Zaten işin acı tarafı da o değil mi?
60’lı 70’li yıllarda siyasetin acı veren
yıllarında çocuk olanların çocukları hatta
torunları bile çocukluk yıllarında anababaları gibi okul sıralarında siyaset
konuşmakta…
Oyun oynayacak yaştaki çocukların
hayallerini bile çaldınız. Bundan öte
söylenecek söz yok… Anlayana!

Sosyal Medya
Bumin Bezmen

BİR HATIRLATMA...
Yanılmıyorsam, 2013 yılıydı,
Kıbrıs Cumhuriyeti'ne sahip çıkan,
daha doğrusu bizim ayrılık
sevdamızdan dolayı bırakıp
kaçtığımız Cumhuriyetin tüm
olanaklarını kullanarak refah içinde
yaşayan Kıbrıslı Rumlar bir sabah
uyandıklarında aniden şaşkına
uğramışlardı.
Efendim bizdeki
anavatancılar gibi
Kıbrıs'ın güneyinde de
aşkıyla
anavatan
yananlar, anavatan
dedikleri Yunanistan'da
yaşanan bankalar krizi için bu batık
bankaların hisse senetlerine milyonlarca Euro'luk yatırım yaparak
destek vermişlerdi.
Oysa TROYKA'nın yani AB'ye
bağlı mali kurumları kontrol
makanizmalarının takibi sonucu
Yunanistan'ın AB'den aldığı milyonlarca Euro destek ve mali
yardımın nerelere harcandığı, neler
yapıldığı kontrol edilmiş ve bu
paraların gittiği yerler tespit
edilemediğinden bankalar sıkı bir
denetime tabi tutulmuşlardı.
Elbette anavatancı egemen Rumlar
batık bankaların bilerek hisselerine
milyonlarca Euroluk yatırım yaparak
destek vermişlerdi.
Sonuçta bankalar Yunanistan'da
krize girince, TROYKA'nın emrine
girince Kıbrıs'ın güneyinde de büyük
bir kriz başgöstermiş TROYKA burada Kıbrıs'ın güneyinde de kontrollere başlamış, bankaları denetimine alıp yüz bin Euro'nun üzerinde parası olanların bir kısım
paralarını traşlamıştı!
Nerden geldim bu konuya, onu
da açıklayım, aradan tam 9 yıl geçti,
Rumların ekomik durumunu gören
bizdeki anavatancılar hemen bülbül
gibi şakımaya başlamışlardı.
O zamanın sözde maliye
bakanımız Rumlara çağrıda
bulunmuş, SIKI DURUN, euro
zonedan ayrılıp sizde bizim gibi
TL zone'a geçin, tüm bu ekonomik
sıkıntılardan kurtulursunuz diye
açıklama yapmıştı.
Çok bilmiş, çok ekonomist ekonomi bakanımız bununla da yetinmeyip, aklı sıra bir başka tavsiyede
de bulunmuştu, ''Kredi isterseniz,
Türkiye'den almanız için size yardım
edelim.''
Aradan geçen bunca yıldan sonra
Kıbrıslı Rumlar 1974 işgali sonrası
uğradıkları ekonomik zararların iki
misli katı zarar gördükleri bu krizi
atlatıp eski hallerine döndüler.
Peki Rumlara tavsiyelerde bulunan, formüller öneren çok zeki
maliye bakanımız, şimdi başka bir
görevde, zamanında Rumlara yol
gösteren maliye bakanımızın, son
yaşanan ekonomik yıkım için bize
önereceği formüller ne olacak acaba?
Sahi Osmanlı döneminde AKÇE
vardı, bir de bakarsınız AKÇE kullanma çağrısı yapabilir ne dersiniz?
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CİDDİ MİSİNİZ?
Sendikalar iki hafta önce
Sucuoğlu’na 15 maddelik bir talep
listesi sundu. Sendikalar Ankara
yerine kuklalarını muhatap aldı,
kuklalar ise sendikaları muhatap
almadı. Talepler arasında 2 ayda bir
hayat pahalılığı ödeneği verilmesi ve
Euro’ya geçilmesi vardı… Bizi Kıbrıs
Lirası’ndan TL’ye geçirip
yoksullaştıranların Euro geçişi
mümkün kılacağını mı
düşünüyorsunuz gerçekten?

Bizim Mandra
Ve mandra halkı, rezalet
boyutunda yeni bir
savurganlığın kokrunç
şokunu yaşamaktadır. Ersin
Tatar'ın koruma sayısının
20'ye, Sucuoğlu'nun ise
12'ye çıkarılması, mandrayı
Tayyıp'ın çiftliği gibi
yönetenlerin vardığı vahim
noktayı gözler önüne
sererken, vatandaşlar "Eli
yüzü düzgün ve vicdanı
temiz olanların korumaya
neden ihtiyaçları olsun ki"
diyerek tepkilerini dile
getirirken, sokaktaki adam
"Korkuları öyle büyük ki 100
koruma verseniz gene
yetmez!" diye kendi kendine
söylenir.

DİP NOT
Rusya Tarım Bakanlığı, iç
piyasada istikrarı korumak
için 15 Nisan’dan itibaren
ayçiçeği yağı ihracatını
geçici olarak
yasakladıklarını açıkladı.





Erdoğan arabuluculuk rolüne güç ve itibar
kaybını durdurmak için ihtiyaç duyuyor…
Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul’da
gerçekleştirilen müzakerelerden sonra yapılan
açıklamalar, Erdoğan yönetiminin ‘ara buluculuk’ rolüne neden sarıldığını açıklıyor. Bu
görüşmeler üzerinden “Erdoğan’ın dünya
lideri olduğu” ve “6 değil, 60 parti bir araya
gelse onu yıkamayacağı” propagandasının
yapılması, Erdoğan iktidarının ara buluculuk
rolüne daha çok iç politikadaki güç ve itibar
kaybını durdurmak bakımından ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.
ABD’nin başını çektiği Batılı emperyalistlerin Ukrayna’ya verdikleri destek, Rusya’nın
hesaplarını bozdu. Görüşmelerin Türkiye’de
devam ettirilmesi Zelenskiy’in talebiydi ve
bu role soyunmaya dünden razı olan Erdoğan’ın
Putin’i ikna etmesi çok zor olmadı. Çünkü
Putin yönetimi de NATO üyesi olmasına ve
Ukrayna’ya SİHA desteği sağlamasına rağmen
yaptırımlara karşı çıkarak Rusya ile ilişkilerini
sürdüren Erdoğan yönetimini böyle bir pozisyonda tutmayı kendi çıkarları için uygun
buldu.
Bir yandan Montrö Boğazlar Sözleşmesi
ve öte yandan Türkiye’nin Karadeniz, Kafkasya
ve Doğu Akdeniz gibi bölgedeki egemenlik
mücadelesi bakımından taşıdığı jeopolitik
önemin böylesi bir kararın alınabilmesindeki
etkisi gözardı edilmemelidir.
Ara buluculuk için adı geçen ülkeler Erdoğan
iktidarı gibi istekli olmadılar çünkü bu rolün
yaratacağı riskleri almak istemediler. Mesela
geçtiğimiz günlerde Erdoğan’ın müzakerelerdeki 6 başlıktan 4’ünde uzlaşma olduğu
açıklaması, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yalanlanmıştı. Cumhurbaşkanlığı
Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Kırım’ın ilhakına
karşı yaptığı açıklamaya bu kez Rusya Dışişleri
Bakanlığı Sözcüsü Zaharova “Bu açıklama,
beyan edilen iş birliğinin dışına çıkıyor. Bu,

VİRGÜL

MUHATAP KİM?
Aylardır halkın talep ettiği miting yapıldı… Ha Mesarya
ovasının ortasında miting yapmışsınız, ha KKTC
başbakanlığının önünde… CTP ve sendikalar
Ankara’yı rahatsız etmeden ve ahalinin gazını
alarak eylem yapma konusunda ustalaştı… Ha kuyulara
bağırdınız ha bakanlıklar bölgesinde binalara
haykırdınız… Muhatabınız kim? Talebiniz ne? Dünkü
mitingde sendikaların Sucuoğlu’na sunduğu talepler bile
dile getirilmedi… Sendikalar bir yandan Sucuoğlu’nun
kendi bakanını bile atayamadığını söylerken, diğer
yandan Sucuoğlu’ndan Euro’ya geçmek için karar
üretmesini nasıl bekliyorlar?

KIB-TEK’İN
ŞALTERİNİ
ANKARA
İNDİRDİ…

‘‘Kıbrıs Türkü ile
zihniyeti karanlık
olanlara karşı yan yana,
omuz omuzayız…’’
Fuat Oktay
(Ankara’nın Kıbrıs İşleri
Koordinatörü)

Türk temsilcilerin yorumda bulunmaması gereken bir konu” yanıtını vermişti. Yani üstlendiği rol, Türkiye’yi gerilimin bir parçası
haline getirme riskini taşıyor…
Erdoğan soyunduğu rol üzerinden hangi
hedeflere ulaşmak istiyor?
Birinci olarak; savaşın devam edip gerilimin
tırmanması, Erdoğan’ın hareket alanını sınırlıyor. Bir tarafta ABD-NATO ve öbür tarafta
Rusya ile ilişkileri eskisi gibi sürdürme pozisyonunu zora sokuyor. Erdoğan, dış politikadaki bu sıkışmışlıktan kurtulmak için savaşın
bitmesini istiyor.
İkincisi; oynamaya soyunduğu rol, Erdoğan
iktidarının yine kendi çıkarları için bu savaşın
bitmesini isteyen AB’li emperyalistlerle ilişkilerinin kısmen de olsa tamir edilmesinin
önünü açıyor.
ABD Başkanı Biden’ın NATO zirvesinde,
Erdoğan ile görüşmemesi de ABD’nin beklentisinin ara buluculuk değil; Türkiye’nin
ABD-NATO’dan yana açık bir tutum alması
olduğunu ve bu gerçekleşmeden ilişkileri normalleştirmeye yanaşmayacağını ortaya koyuyor.
Erdoğan’ın ciddi riskleri de göze alarak
ara buluculuk rolüne soyunmasının asıl nedeni,
dış politikada attığı/atacağı adımların iç politikadaki güç ve itibar kaybını tamir etmesi
beklentisidir.
Bu görüşmelerden sonra iktidarın yaptırdığı
seçim anketleri üzerinden AKP ve Erdoğan’ın
oyunun yüzde 3 artış gösterdiği yönlü haberler
ve iktidarın medyadaki sözcülerinin “Erdoğan’ın dünya liderliği” üzerine dizdikleri methiyeler de bu gerçeğe işaret ediyor.
(Bu yazı Yusuf Karadaş’ın Evrensel’de
yayımlanan “Rusya-Ukrayna görüşmeleri
ve Erdoğan’ın rolü” başlıklı yazısından
kısaltılmıştır…)

TARİH 2 Eylül 2021
Bakanlar
Kurulu’nun
PCR/Antijen
testleri ve karantina ücretleriyle ilgili yeni
bir kararı Resmi Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe girdi. Test ücretlerinde azami
fiyat PCR için 100 TL ve Antijen için 40
TL olarak belirlendi...

Gözden kaçmayanlar...

MİTİNGİN BAŞARISI
48 senedir işgal altında olan, deniz
ötesinden yönetilen, başka bir ülkenin
para birimini kullanan, merkez bankası
müdürü yabancı bir ülkeden atanan bir
toprak
parçasında
‘biz
bize’
yoksullaşmayı protesto etmek çok
büyük bir başarıdır! Kıbrıs Lirası’ndan
TL’ye
geçerek
yoksullaşmaya
başladık… TL’nin enflasyon ve
devalüasyonu ile yoksullaştırıldık…
Üstüne üstük, bizi TL pazarına
dönüştüren Türkiye bize Döviz
üzerinden mal satıyor… Ama sendikalar
‘yoksullaşmaya hayır’ mitinginde
bunların
hiçbirini
söylememeyi
başarıyor!

İNCİR ÇEKİRDEĞİ
‘‘Demokratik iklimin
olgunlaşmasına, toplumsal uzlaşı
ve hoşgörü kültürünün ülkemizde
korunmasına yönelik Tatar’ın
kararlı duruşundan
vazgeçemeyeceğini vurgulamakta
fayda görüyoruz…’’
SİLİHTAR

Karikatür: Beyin Göçü/ Serhii Fedko

2 Nisan 2022_Layout 1 01.04.2022 22:36 Page 10

10
Baflının Köşesi
Dr.Dolgun Dalgıçoğlu
dolgun2002@yahoo.com

EYLEM
Havada baharın kokusu...
Yollara teğet geçecek kadar çok olmasalar
da kırlangıçların tellerde ufak ufak dansları...
Bugün baharın en güzel günlerinden.
Ilık baharı karşılarken, sivrisineklerin heyecanla bekledikler sıcakların kapıda oluşu.
Hangisine bakmalı?
Yaşam bugündür zihniyeti mi sarmalı bedeni, yarın için de dert mi edelim yoksa?
Denizlerin durgunluğu seni kandırmasın.
Her an patlayacak kadardır.
Mağusalı balıkçı mazot çok pahalı, şimdilik
beklemekteyim, dedi.
Orkinos zamanı geldi oysa...
Laz balıkçı gelecek de onun
da en büyük sıkıntısı mazot.
Kurtarmaz, dedi birisi.
Neyi kurtarmazsa...
Bunları neden düşünürüm
ki...
Sen önündeki pilava baksana.
Bugün yani dün , şaka yapılan 1 Nisan
gününde eylem vardı.
Miting, toplanma yani.
Bir araya gelme.
Özlemişiz toplumsal karşı durmayı.
Bahar da olsa seçilen üç beş kişinin yaptığı
yanlışları yüzlerine haykırmayı, düzene itirazı.
Tam da şaka gününe denk geldi toplumsal
direniş.
Eylemin içeriğine bakınca, bir umutla
kalktığım yerime hiç kalkmamış gibi yeniden
oturdum.
Kırlangıçlara baktım.
Onlar farkında değiler zamların.
Biz farkındayız oysa.
Yaşamayı baştakiler zorlaştırdıkça zorlaştırdılar çünkü beceriksizler.
Eylemin amacı; yapılan zamlar.
Yaşam koşullarının kötüleşmesi.
Geçinememek...
Ekmek davası...
Selam olsun...
Sene 1960...
Cumhuriyet meydanlara inmiş...
Bir coşku...
O güne kadar sömürgelikten kurtulamamış
toplumun ilk zaferi.
Kendini yönetebilme heyecanı.
Koca, üzerinde güneş batmayan dünya
imparatorluğunun çekilmesi.
Verilen savaşın neticesinde Kıbrıs’ta kazanılmış en yüce değer buydu.
Bağımsızlık.
Başka ülkelerin senin içişlerine karışamaması.
Sana saygılı olmaları.
Özgürce, kendi kararlarını alabildiğin bir
yönetim.
O gün geldiğinde, kendi içindeki sıkıntıların
kendini ilgilendirir artık.
Düzeltmek için eylem de yaparsın, eğlence
de.
Fimin sonunu anlatmak isterdim aslında
sonra başını.
Başı belli filmin sonu yok şimdilik.
Karanlık dehlizde ilerlerken nereye varılacağı muamma.
Belki bir şelaledir sonu, belki kayalık uçurum.
Sahile, kumsala çıksanız iyi de...
Akıntıya verilmiş rotayı akıntı belirler ancak.
Sen, kendin olmak için eylem yapmalısın
öncelikle.
Zamlar elbette.
Kaybedilmiş memleketi kazanmak olmalı
amaç.
Sonrası kolay.
Şaka günü geçti.
Bu işin şakası yok artık.
İyi düşün.
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KENDİM İÇİN BİR ŞEY
İSTİYORSAM NAMERDİM!
UBP ağırlıklı Nazırlar Kurulu
üyeleri izlendiğinde, sıradan olmayan
tuhaf işlerin yaşandığı görülüyor…
Kimi
nazırların,
“görevleri”
dışında başka makamlara ait işleri
yürüttüğü söylentilerini duyuyoruz…
Yalan mı, gerçek mi, hususi olarak
birilerinin talimatlarıyla mı öyle
yapılıyor?
Anlamak, meselenin neden, niçin
öyle
yapılmakta
olduğunu
çözebilmek, kolay görünmüyor! Kimi
nazırlar, Ankara’ya çağrılıyor; onları
“atayan” Başnazır çağrılmıyor…
Yurttaşların gözü önünde olmasa
bile, medya marifetiyle yaşananlar,
Kıbrıslılara özellikle duyuruluyor…
Özel haller dışında, “Genelde”
Cumhurreisi’nin
uhdesinde
yapıldığı/yapılacağı söylenen işler,
toplum makamlarında hiyerarşik
olarak daha alt seviyedeki kişiler
tarafından yapıldığı “söyleniyor”
kimi çevrelerce…
Buradaki amacın ne olduğu, pek
yakında
yapılacakların
neler
olabileceğini öngörebilmek hiç de zor
olmasa gerek…
Yaşanan olaylara bakarak, UBP
içerisindeki kazanların günlerdir
şiddetli bir şekilde kaynamakta
olduğu anlaşılıyor…
Yakın zamanda, UBP’nin üst
yönetiminde bazı istifalar mı yaşanır,
yoksa olağanüstü bir kurultay mı
gidilir, şimdiden görünmese de…
Pek yakında bu kaynama, illâ
birilerini yakacak!

Rüzgara Karşı

Bu konuları “iyi bilenlerden” bir
tanıdık sohbetimizde:
“Ya istifalar yaşanacak, ya da
doğrudan olağanüstü kurultaya
gidilecek, ikisinden biri olmazsa UBP
bölünecek…
Yıllar önce, DP’nin doğduğu gibi!”
deyiverdi…
***
Daima olduğu gibi, “Milliyetçi ve da
hamaset cephesinin köşecileri, kendi
menfaatleri uğruna, birbirleriyle
cenk etmekten vazgeçmediler…
Kısaca toplum yararına değil,
kişisel
menfaatlere
dönüktür
yaşananlar…
İşin gerçeği, hiçbir zaman Kıbrıslı
toplumun genelinin çıkarlarına
dönük, herhangi bir uygulamalarına
rastlayamazsınız…
Öyle olmuş olsaydı…
Türkçe konuşan Kıbrıslı toplum, her
konuda dünden daha geri; ekonomik
ve mali olarak, dünden daha fakir;
insan hakları ve özgürlükler
alanında, dünden daha kötü bir
şekilde, üstelik yok olmanın eşiğinde
yaşatılmazdı bu topraklarda!
Yazdıklarım,
kimilerine
göre
“hayal
ürünü,”
olarak
nitelendirilebilir…
Bize göre yazdıklarımızın gerçekliği,
kesinlikle tartışılamaz!
İsterseniz irdeleyelim birlikte…
-Kişisel ve toplumsal üretim
alanında, örneğin;
*Milli gelirde dün neredeydik,
bugün neredeyiz?

Bülent Tümen
-Göç yasası değil
konumuz, o da var ancak
gençlerimizin,
geleceğimizin doğduğu
bu toprakları terk
etmesidir
bahsettiğimiz, örneğin;
*Dün, Kıbrıslının nüfusu kaçtı,
bugün kaçtır?
-Çok gerilere gitmeye gerek yok!
*Son 5 yılda, ne kadar fakirleştik
toplum olarak?
Nazırlar Kurulu üyeleri ile diğer
siyasetçiler de kabul ediyor, toplum
bireyler
olarak
sürekli
ve
fakirleşmekte olduğumuzu…
Fazla uzatmadan, birkaç soru
soralım bu toplumu “yönetme”
iddiasında olanlara:
çocuklarımızla
-Gelecekte,
torunlarımıza bırakacağımız bu
topraklardaki
varlığımızın,
bu
şekilde olması, her gün daha kötüye
gitmesi
için
mi
“siyaset”
yapıyorsunuz?
Onun için mi “uğraşıyorsunuz”?
Rahmetli ünlü siyasetçi Süleyman
Demirel’in ilginç sözlerinden biri
aklıma düştü…
Daha ziyade kendi için isteyip de,
istemiyormuş gibi görünenlerin sıkça
kullandığı bir deyiş…
“Samimi”
olduğunuzu
varsaydığımdan
soruyorum,
“Kendim için bir şey istiyorsam
namerdim!” diyebilir misiniz?
-Duyamadım!
Gene gonuşuruk buraşda.

GSM operatörlerinden ortak açıklama:

Eylemde internet kesintisi yapılmadı

GSM operatörlerinden yapılan
açıklamada, dün gerçekleşen eylemde
öne sürülen ‘internet bağlantısını kestiler’
açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirtildi.
Telsim ve Kuzey Kıbrıs Turkcell, ortak
yaptıkları açıklamada, bugün gerçekleşen
eylemde öne sürülen ‘internet bağlantısını
kestiler’
açıklamasının
gerçeği
yansıtmadığını belirtti.
Yazılı açıklamada, iletişimin anayasal
bir hak olduğu hatırlatıldı ve “ne bugün,
ne de herhangi farklı bir zamanda bunu
engellemek gibi bir durumumuzun olması
mümkün değildir” denildi.
Açıklama şöyle devam etti:

“Tıpkı bugünkü gibi binlerce kişinin
toplanmış olduğu herhangi bir alanda,
altyapımızı ne kadar güçlendirmiş olursak
olalım, 3G teknolojisinden kaynaklı yetersizlik yaşanması kaçınılmazdır. 3G
şebekesinin bu kapasitede bir yoğunluğu
kaldırması mümkün değildir.
3G artık, mevcut ve gelişen teknolojilerin
ihtiyaç duyduğu veri miktarına cevap
verecek kapasitede değildir. 3G, kullanıcı
sayılarının yoğun olduğu ortamlarda talep
edilen veri miktarını ve sayısını
karşılayamadığı zaman internet işleyişinde
aksamalara neden olabilmektedir. 4.5G
teknolojisinde ise yoğun ortamlarda hizmet
alabilen kullanıcı sayısının ve aktarılan

CTP’li vekil Devrim Barçın:

veri miktarının arttırılmış olması nedeniyle
internet bağlantısı kesilmemekte ve
yoğunluktan da 3G’nin etkilendiği gibi
etkilenmemektedir.
Bu açıdan mevcut altyapının gelişen
teknolojiler ile değiştirilmesi için fiber
altyapı olağanının sağlanması ve 4.5G’ye
geçiş için ihale sürecinin tamamlanması,
hem hızı artırma, hem de yoğunluk
kaynaklı aksamaları durdurma açısından
oldukça önemlidir.
Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi
kapsamında; yoğunluktan kaynaklı
şebekeye erişememe problemi olduğunu,
ancak kesinlikle bir kesinti söz konusu
olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Hükümet yandaş istihdamlarına başladı

CTP Milletvekili Devrim Barçın,
"UBP-DP-YDP hükümeti onlarca geçici işçi ve sözleşmeli alımı için
yazışmalara ve işlemlere başlamış durumda..." ifadelerini kullandı.
CTP Milletvekili Devrim Barçın,
sosyal medya üzerinden bir açıklama
yaparak, UBP-DP-YDP hükümetinin
‘yandaş’ istihdamlara başladığını
savundu.
Barçın, “Şu an UBP-DP-YDP
hükümeti onlarca geçici işçi ve
sözleşmeli alımı için yazışmalara ve
işlemlere başlamış durumda dostlar.
An itibarıyla 14 geçici işçi
Başbakanlıkta resmi olarak göreve
başladı bile” dedi.
“Sadece 14 geçici işçinin yan
ödenekler hariç maliyeye şu anki yıllık

maaş mükellefiyeti 1 milyon 730 bin
435 TL” diyen Barçın, şöyle devam
etti:
“Şubat 2022 sonu itibarıyla resmi
verilere göre Yerel Gelir-Yerel Gider
fazlası 368 milyon 847 bin TL.
Artı bir çok zam ile de bütçeye
kaynak aktarımı yapılıyor.
UBP tarafından bu ülkede var olan
kaynaklar üreticileri korumak, zamların
etkisini azaltmak, asgari ücretliye prim
desteği vermek, öğrencilerin burslarını
zamanında ödemek, hastane ve okul
gibi alt yapı yatırımları yapmak için
değil kamuya yeni torpilli istihdamlar
için kullanılıyor dostlar.
Anlaşıldı mı şimdi neden yerel
seçimleri ertelemek istiyorlar.
'Reform' bahane, istihdam şahane!”
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“Toplumsal Yok Oluş ve Yoksullaşmaya Hayır”
Birçok sendikanın zamlara karşı
düzenlediği “Toplumsal Yok Oluş ve
Yoksullaşmaya Hayır” eylemi dün
Başbakanlık önünde yapıldı.

Serdaroğlu, masada kesilen her ekmek, ceplerinde eriyen her kuruş için, emekçilerin
önünü açan eyleme katılanlara teşekkür ederek mitingin adının rastgele konmadığını
vurguladı.
Yok olmayı ve yoksullaşmayı reddettiklerini kaydeden Serdaroğlu, ülke ekonomisi
durmasın diye zor günlerde ölümüne
çalıştıklarını söyledi.
Serdaroğlu, mitingin pandemi döneminde
çalışanlar, örgütsüz güvencesiz, asgari ücretin
altında çalışanlar, ümidini yitirmiş gençler,
ezilenler, hiçe sayılanlar için yapıldığını
belirtti.
Bu mitingin emeği hiçe sayanlara karşı
bir haykırış ve direniş olarak niteleyen
Serdaroğlu, gayelerinin emeklerinin
karşılığını almak ve insanca yaşamak
olduğunu vurguladı.
Serdaroğlu, sendikasız çalışmanın
yasaklanmasını istedi.

Binlerce çalışan eylem yaptı
Sendikaların genel grev uygularken binlerce çalışan da eylem yaptı.
Birçok kamu iş yerinde, belediyelerde ve
hastanelerde grev ve eylem nedeniyle
hizmetler aksadı.
Başbakanlık binası önünde polisin geniş
güvenlik önlemleri aldığı görüldü.
Grev ve mitinge KTAMS, KAMU-SEN,
KTÖS, KTOEÖS, HÜR-İŞ’e bağlı
sendikalar, TÜRK-SEN’e bağlı sendikalar,
DEV-İŞ’e bağlı sendikalar, HAKSEN, GüçSen, Koop-Sen, Vergi-Sen, BES, MemurSen, Ada-Sen, Basın-Sen, Tıp-İş, Çağ-Sen,
Hemşireler ve Ebeler Sendikası ve MecSen katıldı.
Eyleme, siyasi partiler ve sivil toplum
örgütleri de destek verdi
Sendikaların organizasyonuna bazı siyasi
partiler ve sivil toplum örgütleri de destek
verdi. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP),
Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi
Partisi (TDP), Bağımsızlık Yolu, Sol Hareket,
BKP, KSP ve YKP başkan ve yetkilileri de
eyleme katıldı.
Sendika binaları önünde toplanan binlerce
eylemci, pankartlarıyla ve sloganlarla farklı
kollardan Başbakanlık önüne yürüdü.
Emek, ekmek ve var oluş kavgası verildiği
vurgulanan eylemde müzik eşliğinde,
alkışlarla miting alanına giren sendikalar,
anons edilerek selamlandı.
Bengihan
“Hükümet istifa”, “Direne direne
kazanacağız” ” Birlik mücadele dayanışma”
sloganları atılan mitingde ilk konuşmayı
yapan Sendikal Platform adına KTAMS
Başkanı Güven Bengihan, kalabalığı
selamladı.
Meydanların böyle kalabalık ve coşku
görmediğini vurgulayan Bengihan, bu
kalabalığa tahammülü olmayanların jammerlerle internet ve telefonu engellediğini

savundu.
“Hiçbir korkuya benzemez halkını
satanların korkusu. Akın var güneşe akın,
güneşi zaptedeceğiz” diyen Bengihan,
“zamları protesto etmek için, çocuklara

daha güzel yarınlar bırakmak, adalet için”
meydanlarda olduklarını söyledi.
Serdaroğlu
Daha sonra konuşan Hür-İş Başkanı Ahmet

Bıçaklı
Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı ise mitingdeki konuşmasında, yağmur yağsa da
kar yağsa da taş yağsa da meydanlarda
olacaklarını söyledi.
“İnternet ve telefonlar kesilse de sesimizi
kesemezsiniz” diyen Bıçaklı, elektrik ve
akaryakıt olmayan ülkede Mercedeslerle
gezmelerin de sürdüğünü belirtti.
Polisiye önlemleri eleştiren Bıçaklı, 15
gün önce öneri sunduklarını ancak bir
bakanın çıkıp “sendikalar öneri sunmuyor”
demesini eleştirdi.
Elektriğe 2019’da imzalanan protokole
rağmen yatırım yapılmamasını eleştiren
Arslan Bıçaklı, yönetimeyen kurumların
önce batırılıp sonra satıldığını kaydetti
ve KTHY, Salamis , ETİ’yi örnek gösterdi.
Bıçaklı, şimdi de belediyelerin hedef
alındığı belirterek, belediye sayısı çoktur
denmesine “50 tane milletvekili, 10 tane
bakan da çok, 2 bakan yeter” dedi.
Mitingin bir ihtar olduğunu belirten Bıçaklı,
düzeltilmemesi halinde yine burada
olacaklarını söyledi.
Miting Grup Baria’nın konseriyle
tamamlandı.
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Günün Manisi - Emine Hür

Dağlara karlar yağdı
Ondördü bir ayardı
Benim tek taşım vardı
Bu Şubat beş taş aldı

Kitap Dünyası

Tadımlık

Özdeyişler

"Sansürler
yasakladıkları fikirlere
itibar sağlarlar."
Voltaire

BİR ŞAİRİN
GÜNLÜĞÜ
1945-1951 GÜNLERİ
Yorgo Seferis
Can Yayınları

O yıllarda
Dr. Fazıl Küçük ve
Rauf Denktaş.

YARIN
bile sabrını
sabrına umutlar ekle
yaşamına ölümler
İbrahim Çangar

Nöbetçi
Eczaneler
LEFKOŞA
DAMLA KARDÜZ ECZANESİ
Atatürk Cad. Kolan British karşısı
Gönyeli 03922234565
HANDEGÜL GÜNAY ECZANESİ
Şht.Tekin Yurdabak Cad. 16 A Marmara Lefkoşa 03922279270
SEVCAN ECZANESİ
Atatürk caddesi emek apt. dükkan
no 3 limasol türk koop. bankası karşısı yenişehir/ 0392 227 60 71
GİRNE

"Bayraktar Türküsü" oyunun gişe gelirinin bağış olarak Kıbrıs Türk
Kurumları Federasyonu'na verildiğini belgeleyen bağış makbuzu.

1950’Lİ YILLAR: ŞİDDETİN, ÇATIŞMANIN YILLARI VE TİYATRO (9)
n Yaşar Ersoy

(Dr. Küçük’ün Oynamayın Denktaş’ın
Oynayın Dediği Oyun)
Kıbrıs’ın tarihinde 1950’li yıllar yeni gündemleri ve örgütlenmeleri getiren yıllar olur.
EOKA örgütünün İngiliz Sömürge yönetimine karşı başlattığı Enosis amaçlı hareketi
Kıbrıslı Türkleri de rahatsız eder. Bu amaçla
Kıbrıslı Türkler önce Volkan’ı daha sonra
Türk Mukavemet Teşkilatı’nı (TMT) kurarlar.
Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumlar arasında
giderek gerginlik artar ve çatışmalara dönüşür.
Bu dönemde Kıbrıs Türk Tiyatro Hareketinde
milli oyunlar öne çıkar. Özellikle Özker
Yaşın’ın “Bayraktar Türküsü”, Mehmet
Irmak’ın “İsimsiz Kahramanlar”, Reşat Nuri
Güntekin’in “İstiklâl” oyunları topluma
sunulur.
Artık milliyetçilik ve şovenizm hayatın her
alanını belirler ve şekillendirir.
Çatışma yılları sürerken 1959’da Kıbrıslı
Türkler ile Kıbrıslı Rumların ortak olacağı
“Kıbrıs Cumhuriyeti” gündeme gelir. Anlaşma
müzakereleri sürerken Özker Yaşın’nın
“Bayraktar Türküsü” adlı manzum oyununun

Özker Yaşın'ın "Bayraktar
Türküsü" oyununun kitabı.

provaları da yapılmaktaydı. Bunu öğrenen

dönemin Türkiye, Kıbrıs temsilcisi Burhan
Işın, iki toplumun anlaşma yapacağı ve ortak
devlet kuracağı gerekçesiyle oyunun
durdurulmasını Dr. Fazıl Küçük’e söyler.
Bunun üzerine Dr. Küçük, Özker Yaşın’a
oyunun durdurulması emrini verir. Ancak
Rauf Denktaş’ın devreye girmesi üzerine
provalar devam eder.
Burhan Işın’ın ve Dr. Küçük’ün oynamayın,
Denktaş’ın oynayın demesi üzerine gerginlik
yaşanır. Ardından taraflar oyundaki aşırı
nefret, kin ve Makarios’a hakaret eden bölümleri sansürleyerek oyunun halka sunulmasında
anlaşırlar. Ancak Özker Yaşın’ın “Bayraktar
Türküsü” oyunu sansürlenmeden, Rauf
Denktaş’ın başkanlığını yaptığı Kıbrıs Türk
Kurumları Federasyonu adına 29 Mayıs
1959’da Zafer Sineması’nda halka sunulur.
Ve oyun biter bitmez Özker Yaşın tutuklanır,
ancak Rauf Denktaş’ın devreye girmesiyle
kısa sürede serbest bırakılır. Oyun hakkında
dönemin Halkın Sesi ve Bozkurt gazeteleri
geniş yayın yaparlar. Örneğin 30 Mayıs 1959
tarihli Halkın Sesi gazetesi tiyatro haberini
şu başlıkla verir: “Kıbrıs Türkü’nün Ebediyete
Kadar Hatırlayacağı Temsil.”

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 17 Kasım 2021 tarihli ve 846/21
numara ile bu isimde kurulum izni verilmiştir.

Satılık Arsa
Haspolat'ta toplam alanı 493 metrekare olan köşe
arsa (2 kat izinli) satılıktır.
Tel:05338239210

DOLAR
Alış Satış

14.80 14.88

EURO
Alış Satış

16.26

16.37

S.T.G.
Alış Satış

19.52 19.66

TÖRENSEL ECZANESİ
Beşparmaklar Cad. N0:100/C ,
Tempo Süpermarket Karşısı Çatalköy 0392 824 57 13
MAĞUSA
GİZEM KARAHASAN
ECZANESİ
Yeni Hastane yolu Karting yanı
Tuzla 03923648494
GÜZER ECZANESİ
Cıty mall avm yanı(arka yol), dershaneler yolu, golden car wash çaprazı, çanakkale, gazımağusa
05338740374
GÜZELYURT
SERCAN AVCI ECZANESİ
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt 03927144894
İSKELE
SELİN ECZANESİ
Şht..Mustafa Orhan Cad.. NO: 5 İskele 0392 371 28 56

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
Şht. fuat yakup sokak n0:7 denizli
lefke 7278 565

I.E.N Language Centre

DÜNKÜ SERBEST PİYASA
DÖvİZ KURLARI

NAZIM VARIŞ ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah.
No:149 Alsancak Girne
0392 821 30 88

LEFKE

DUYURU

DÜN

DÜNYA ECZANESİ
Nusmar, Şokmar, Zeytinlik yolu.
0392 815 00 09

İlanlarınız
için
22 86017
numaralı
telefonu
arayınız...

Acil Telefon
Numaraları
Polis İmdat:
Yangın:
Acil Sağlık:
Yangın:
Telefon Arıza:
Sahil Güvenlik:
Meteoroloji:
Elektrik Arıza:
Polis
Lefkoşa:
Gazimağusa:
Girne:
Güzelyurt:
Lefke:

155
199
112
177
161
158
166
188
228 33 11
366 53 10
815 21 25
714 21 40
728 72 56
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Hava sıcaklığı 30 dereceye çıkacakmış. Çıksın! 80 derecelik pahalılık
ateşinde yananların 30 dereceden korkusu mu olur?!
Bizim Duvar

Rogga değil,
bütün mesele
begga!

GıDı GıDı
Mehmet Levent

MUHABBETLİLER
O İŞ BENİM
UZMANNIK
ALANIMDIR
-Oh oh... Temizliğe bak be temizliğe... Tür tür tüddü ortalık... Çirkef
tarlasında gülistannık olmaz dediydi Arif hocamız.
Memleketi çirkef
tarlasına çevirdi
bunnar ama bizim evimiz değil. Bir tanesin
be Raziye vallahi. Eline beline
sağlık. Buz gar
eddin ortalığı.
Gül bahcası...
-Buz gar eddim ama sor bakayım
halimi. Canım çıgdı yorgunnugdan. Dur bakayım kaç gün temiz
galacak? İki gişiyik gene da dayanmaz bize!..
-Üzme be Razi gendini bu gadar
anacığım...
-Napayım? Brakayım bog götürsün
ortalığı?
-Memleketi bog götürüyor nedir
senin dediğin? Anavatanın galın barsağı olmak golaydır
zanneden? Doldurur
doldurur boşaldır
üsdümüze! Gendi
bokumuzda boğulmak da yasak bize!
İlle onnarın bokunda boğulacayık!
Onun çin çok da yeme canını! Da
sağlığından da olasın... Madem ki
yaşarık içinde hiç olur dağılmasın?
-Gözekleyceyik Kemal. Bazan
dörd ucunu göverin sen...
-Ne dağınıglığımı gördün be Razi,
söyle...
-Başlayım ben da Şener beyin o
gonuşmasındakı gibi... Bu potinneri kapının girişine ben yığdım?! O
çorapları yatağın altına ben addım?! Sigara gudsullilerini masanın altına ben dögdüm?!
-Tamam yahu tamam. Sen haglısın. Söz aha sana. Diggad edecem
bundan sora. Seni üzeceğime kafamı gırarım dahayı! Bir Raziye'm
var benim dar-ı dünyada. Başga da
yok. Gideyim alayım o çorbalık tavuk kemiglerinden bir paket... Sen
da git ikan da otur. Hiç bir şey
yabma artık. Da sana bir bulgur pilâvı yapacayım suyuna. Barmaglarını yalaycan! Bilin ya o iş benim
uzmannıg alanımdır!

Asmaaltı konuşmaları
-Vay guzzum vay... Habere bak be
habere... Hani bomba gibi deller ya...
Aynen o biçim!
-Söyle bakalım neymiş bu bomba
haber?
-Sen bilir miyidin meselâ...
-Neyi?
-Sorunların giderilmesi için çözüm

yaratılması gerekdiğini...
-Ma bomba dediğin haber budur?
Kim demiş bunu, onu da söyle bari.
-Pilli...
-Pilli'nin pili gene zayıfladı galiba...
-Neçün? Nerden annadın?..
-Gabul ederim, çok dahiyane. Ama
böyle bir şeyi, çık sokağa, önüne çıkan
ilk çocuğa sor, o da söyleycek sana
sorunnarın giderilmesi için çözüm yaratılması gerektiğini... Pilli'ye ne giden?
-Bir yere giddiğim yok! Ama sen
da billin ve gabul eden ki çok dahiyane
bir fikir! Brak çocugların da bilmesini...
Tam bir zekâ padlaması!..

Haftanın Gıdıgıdısı
Kudret Özersay'ın "Kim gelse bir şey değişmez diyerek
sandığa gitmeyenlerin bu yaşadıklarımıza bakarak bir daha
düşünmesi gerekir şeklindeki sözleri, trajikomik içeriği
nedeniyle hiç güleceği olmayan kargaları bile gülmekten
kırıp geçirdiği için bu haftanın en komik gıdıgıdısı
seçilmeye lâyık görülmüştür.

KARİKATÜR

FIKRA...
AKŞAM YEMEĞİ
Temel ile Fadime küçük yaşta evlendirilmişlerdi. İkisinin de hayat şartlarından
haberi yoktu!..
Cicim ayları geçip elde avuçtakiler bitince
Fadime sık sık soruyormuş, "Ne ile geçineceğiz, hiç düşünüyor musun Temel"
diye. Her seferinde de "Aşkımız bizi do-

yurur!" şeklinde romantik cevabı alıyormuş!.. Bir akşamüstü Temel eve geldiğinde
karısı Fadime'yi yanan ocağın karişısında
çırılçıplak bulunca sormuş:
"Orada öyle ne yapıyorsun Fadimem?!"
Cevap manidarmış:
"Hiiiççç! Senin akşam yemeğini ısıtıyorum
sevgilim!"

Pano
Patlarsa
öfke patlar,
gerisi
yalan
patlar!

FİKRİNİN FİKRİ
YAŞŞA BE ERS!

Kudret Özersay "Kim gelse bir şey
değişmez diyerek sandığa gitmeyenlerin bu yaşadıklarımıza bakarak bir
daha düşünmesi gerekir" demiş.
-Tam tersi... Sandığa gitmeyenlerin
değil, gidenlerin düşünmesi gerekir
bu yaşadıklarımıza bakarak...
*
Ali Pilli "Sorunların giderilmesi için
çözüm yaratılması gerekir" demiş.
-Bravo! Kimsenin aklına gelmeyen
çok dahiyane bir fikir!
*
Belediye eyleminde "KKTC'ye 28
belediye değil, 50 vekil fazla" pankartı
taşınmış.
-Kim ne derse desin, en anlamlı
ve en doğru pankart bu. Sayı düşürülecekse KKTC meclisinden ve
"Devletten" başlanmalı!
*
Ukrayna Türkiye'nin garantör olmasını istemiş.
-Ne istediklerini bunlar da bilmiyor! Ciğeri kedinin boynuna asacaklar!
*
Türkiye'de hurma artık taneyle satılıyormuş.
-Tayyıp'ın peygamber efendisinin
meyvesi olunca kıymete bindi herhalde!
*
KTAMS Başkanı Güven Bengihan,
"Egemen devletiz diyenler, devletin
omurgası Anayasa'yı tereddüt etmeden
çiğniyor" demiş.,
-Omurgasızlar omurgadan ne anlar?!
*
Tayyıp Erdoğan, "Rusya ve Ukrayna'ya "Bir an önce barışın sağlanması
herkesin faydasına olacak" demiş.
-Suriye'yi niye hâlâ bombalıyorsun
öyleyse?!
*
Biden Anastasiadis'e GYÖ sözü vermiş.
-Eminim eve döndükten sonra bu
sözünü unutmuştur!
*
Hava sıcaklığının 30 dereceye kadar
çıkması bekleniyormuş.
-Çıksın be çıksın! İsterse 40'a çıksın! 80 derecelik pahalılık ateşinde
yananların 30 dereceden korkusu
mu olur?!
*
Ersin Tatar, "Katliamların ve vahşetin
sorumluları EOKA terör örgütünü oluşturan ve destekleyen Rum liderliği ile
Yunanistan'dır" demiş.
-Yaşşa be Ers!.. Sen da olmasan
bu alçakları kim teşhir edecek?!
*
Biontech'in pandemi kârı 10.3 milyar
Euro'ymuş.
-Bunu hiç hak etmediler! Dizlerine
gözlerine dursun!

Ali Pilli "Sorunların giderilmesi için çözüm yaratılmalı" diyor!
Bravo! Kimsenin aklına gelmeyen çok dahiyane bir fikir!
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KANUNSUZ
UYUŞTURUCU MADDE
TASARRUFU
Küçük Kaymaklı - Lefkoşa’da
önceki gün Narkotik ve Kaçakçılığı
Önleme Müdürlüğü ekipleri
tarafından F.A.F.(E-23)’nin
kalmakta olduğu ikametgahtına
yapılan aramada, yaklaşık 8 gram
ağırlığında hintkeneviri türü
uyuşturucu olduğuna inanılan
madde bulunarak emare olarak
alındı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan
açıklamada, sözkonusu şahsın
tutuklandığını ve soruşturmanın
devam ettiğni bildirdi.

DÜKKAN AÇMA vE
HIRSIZLIK

Mine Atlı: Mitingten tatmin olmadık...

Polisten eylemcilere müdahale

Dün yapılan mitingin dağılmasından sonra
TDP, TKP ve YKP Başbakanlık’ın önünde
oturma eylemi başlattı… Oturma eylemi
gece geç saatlere kadar devam etti.
TDP Başkanı Mine Atlı sosyal medyada
yaptığı paylaşımda şöyle dedi: “Yıllarca
yarattıkları statükonun bedelini bugün çocuklar bile ödüyor.
Üretimden koparıldık, uluslararası rekabet
edebilirliği olan para biriminden koparıldık,
demokratik kültürümüzden koparıldık. Bu
ülkede artık nefes alamıyoruz. Bıçak kemiğe
dayandı.
Binlerce insan örgütlerin önderliğinde
sokağa döküldü. Ne oldu? Ne talep ettik?
Biz tatmin olmadık. Ayrılmadık.
Başbakanlığın önünde oturuyoruz”…
Gece 22.00 sularında polis Başbakanlığın
önünde yolu kapatan eylemcilere yolu
açmaları için müdahale etti. Oturma eylemi
gazetemizin baskıya girdiği saatlerde devam
etmekteydi…

KANUNSUZ AvLANMA

792 pozitif vaka, 1 can kaybı

Son 24 saatte toplam 15 bin 31 test yapıldı, 792 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi
hayatını kaybetti.
311 kişi Lefkoşa, 150 kişi Girne, 218
kişi Gazimağusa, 37 kişi Güzelyurt, 49 kişi
İskele, 27 kişi Lefke bölgesindendir.
1 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu
şöyle;
Yapılan Test Sayısı: 15.031
Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 792

Mart ayında Lefkoşa, Gazimağusa,
Girne ve Gönyeli’de meydana
gelen dükkan açma ve hırsızlık
meseleleri ile ilgili olarak yürütülen
soruşturma kapsamında benzer
suçlardan Girne'de tutuklu
bulunan M.T. (E-31)'nin yapılan
sorgulamasında; Lefkoşa'da
faaliyet gösteren; Tezer Market
içerisinden 3,000 TL nakit para ile
toplam 2,084 TL değerindeki
muhtelif sigara ve tütün ürünlerini,
Karadağ Market içerisinden 800 TL
nakit para ve 18,895 TL
değerindeki muhtelif sigaraları,
Arabanlı Elektronik isimli iş
yerinden toplam 2,000 TL nakit
para, Ağrı Ticaret isimli iş
yerinden 2,000 TL nakit para ve
Gönyeli’de faaliyet gösteren
vodafone isimli iş yerinden de
3,965 TL nakit parayı,
Gazimağusa’da faaliyet gösteren;
Kasap Hasan ve Oğulları isimli iş
yerinden 2,000 TL nakit parayı,
Sarper Market isimli iş yerinden bir
paket sigara ile toplam 30,692 TL
nakit parayı, B1 Market isimli
işyerinden 2 paket sigara ile
toplam 57.25 TL bozuk paraları,
Fide Market isimli iş yerinden
yazar kasa içerisinde bulunan 100
TL bozuk parayı, Kasap Hasan ve
Oğulları isimli iş yerinden 2000 TL
parayı, Girne’de faaliyet gösteren;
Mustafa Kasapoğlu Et ve Et
Ürünleri Ltd. isimli iş yerinden
yazar kasa içerisinde bulunan 1500
TL nakit parayı, Aygınlar Yapı Ltd.
isimli iş yerinden 250 TL nakit
parayı, Karasay Kuaför isimli iş
yerinden 650 TL nakit parayı,
Peanut Off Licence isimli iş
yerinden 6.870 TL ve 100 Dolar
banknotu, Arasmax isimli iş
yerinden 350 USD ve 200 TL nakit
parayı çaldığı tespit edildi.
Ayrıcasözkonuus şahsın Egzotic
ve Blue Shine Temizlik Ürünleri Ltd
isimli iş yerlerinin giriş kapılarını
hasara uğrattıktan sonra bu iş
yerlerine girdiği ancak herhangi bir
şey çalmadan çıkış yaptığı da
belirlendi. Polis Basın Subaylığı
soruşturmanın sürdüğünü
kaydetti.

Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.397.752
Toplam Vaka Sayısı: 86.253
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 78.484
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7550
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55
Karantinadaki Vaka Sayısı : 7487
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 221
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8
Ülke Genelinde Yapılan Aşı Miktarı : 442

Güneyde 2 bin 491 pozitif
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 2 bin 491
yeni vaka tespit edildi, 2 kişi yaşamını yitirdi.
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte toplam 41
bin 302 Koronavirüs testi yapıldı, 2 bin
491 yeni vaka tespit edildi, 2 kişi yaşamını
yitirdi.
Rum Sağlık Bakanlığı, hastanelerde Koronavirüs tedavisi gören 191 hastadan
23’ünün durumunun ağır olduğunu duyurdu.

Büyükkonuk’ta, önceki gün saat
11.00 sıralarında Harup Ambarları
Mevkiinde, B.G.(E-76) ve H.T’nin
(E-68), ökse kullanmak suretiyle
kanunsuz olarak pulya kuşu
avladıkları tespit edildi. Sözkonusu
şahıslar hakkında yasal işlem
başlatıldı.

YANGIN
Ziyamet'te dün saat 17.00
sıralarında Bademlik Mevkiinde,
Ramazan Demir’e ait boş arazi
içerisinde bulunan 44 adet Rulo
balya henüz tespit edilemeyen
sebepten dolayı çıkan yangın
sonucu yandı. Alevler, itfaiye
ekipleri tarafından söndürüldü.
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Lefke’ye 1 maç saha
kapatma cezası

Geçtiğimiz hafta sonu Lefke’de oynanan
Lefke-Cihangir karşılaşmasında tribünlerde
meydana gelen olaylarda Cihangir Başkanı
Hüseyin Karavezirler’e yapılan fiili saldırı ve
darp sonucu dudağı patlamıştı. KTFF Disiplin
Kurulu bu olay sonrası Lefke’ye 1 maç saha
kapatma cezası verdi.

Karmamız Türkiye
finallerinin eşiğinde
Basketbol Federasyonu
U16 Erkekler Karması
Çanakkale’de düzenlenen
Anadolu Şampiyonası’nda
finale yükseldi…
Basketbol Federasyonu U16 Erkekler
Karması, Çanakkale'de düzenlenen Anadolu
Şampiyonası'nda yarı finalde Kocaeli Basket’i yenerek finale yükselme başarısı gösterdi. Finalde rakibimiz Beşiktaş İstanbul
oldu.
Ayhan Birsel ve Ahmet Dağer nezaretinde
Çanakkale’de düzenlenen U16 Anadolu
Şampiyonası’nda yer aldığı grupta ilk
maçında Tekirdağ Türk Telekom’u 73-67
mağlup eden, ardından Kayapınar Belediyesi’ni 82-43 yenerek ikide iki yapan karmamız,
grubun üçüncü maçında Sakarya Belediyesi’ne 88-70 yenilmesine karşılık grubunu
ikinci tamamlayarak yarı finale çıktı.
Yarı finalde Kocaeli Basket’i 71-66’lık
skorla yenme başarısı gösteren karmamız
adını Türkiye Şampiyonası’na yükselecek
takımın belirleneceği final maçına yazdırdı.
Kocaeli Basket karşısında Enes İmralı 17
sayı ile en skorer oyuncumuz olurken,
Gökhun Gazioğlu ve Utku Yüney 12’şer

Futbol liglerinde
25. hafta programı
Bugün
AKSA Süper Lig
Doğan T. Birliği–Yenicami: Serhan Şimşek
Binatlı–Mağusa T. Gücü: İsmail Ercan
Gönyeli–K. Kaymaklı: Mustafa Öztugay
Göçmenköy–Baf Ü. Yurdu: Emre Öztaşlı
Y. Dumlupınar–Merit A. Yeş.: Evren Karademir
AKSA Birinci Lig
Karşıyaka–Düzkaya: Ali Özer
Çetinkaya–Mormenekşe: Utku Hamamcıoğlu
M. Değirmenlik–Maraş: Hüseyin Özkan
3 Nisan Pazar
AKSA Süper Lig
Girne H. Evi–Türk Ocağı: Zekai Töre
Hamitköy–Lefke: Osman Özpaşa
Cihangir–Mesarya: Şakir Azizoğlu
AKSA Birinci Lig
Bostancı Bağcıl–Yalova: Kerem Eran
Esentepe–Gençler Birliği: Hüseyin Eyyüpler
SFC Dörtyol–Görneç: Ömer Doğru
Yeniboğaziçi–İncirli: Fehim Dayı
Çanakkale–CB Gençlik Gücü: Turgay Misk

sayıyla galibiyete katkı koydu.
Finalde rakip Beşiktaş
Anadolu Şampiyonası’nda grubundan ik-

inci olarak çıkan, yarı finalde rakibini mağlup
ederek adını finale yazdıran karmamız
Cumartesi günü finallere yükselebilmek için
Beşiktaş İstanbul ile karşılaşacak.

Motokros
şampiyonası başlıyor

Hentbolda Şahlan
rahat kazandı:17-36
Hentbol Kadınlarda dün akşam oynanan tek
karşılaşmada Şahlan, Ozanköy’ü rahat bir
oyunun sonunda mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.
Maçından başından sonuna oyun üstünlüğünü
elinde bulunduran Şahlan, maçın ilk devresini
rakibi önünde 18-13 kapatırken maçı da 3617 kazanarak haftayı galibiyetle kapattı.
Şahlan’da 12 golle maçı tamamlayan Ülkü,
gecenin en golcü ismi oldu.

İCAZETSİZ GÜNLÜK GAZETE

Çetinkaya, Antalya kulübü ile iş birliği yapacak

Çetinkaya Türk Spor kulübü Mustafa Defteralı tesislerinde Kulüp başkanı Ceran Tunalı
Antalyaspor kulübü yetkilileri Ferda Ramanlı ve Erdem Erdal ile görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede iki kulübün birlikte iş birliği projesi içersinde bulunması kararlaştırıldı.
İleriki günlerde iki kulüp arasında detaylı çalışmalar yapılarak özellikle altyapılar ve
tesisleşme konusunda adımlar atılmasına karar verildi.

Sahibi
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited
Direktör
ALİ OSMAN TABAK

Genel Yayın Yönetmeni
ŞENER LEVENT
Dizilip Basıldığı Yer:
“AFRİKA” Yayıncılık
Limited Tesisleri

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun
(KITMOK) organize ettiği KITMOK 2022
Motokros Şampiyonası’nın ilk yarışı, yarın
Dilekkaya’da yapılıyor.
Pandemi nedeniyle son iki sezon kısıtlı ve
bağımsız yarışlar gerçekleştiren Kıbrıs Türk
Motosiklet Kurumu (KITMOK), bu sezon 4
dalda şampiyona gerçekleştirme kararı almıştı.
2 hafta önce Enduro yarışı ile sezonu açan
KITMOK, yarın (3 Nisan 2022 Pazar) sezonun
ilk Motokros yarışını gerçekleştiriyor. Toplam
3 yarıştan oluşacak olan KITMOK 2022 Motokros Şampiyonası yarışları yine Dilekkaya
Parkuru’nda yapılacak. Tanısay Petrol’un
sponsorluğunda yapılacak yarışın 11.00’de
başlayacağı ve takribi 14.00’de tamamlanacağı
duyuruldu. Aziz Tüfekçi Ltd., Güven Sigorta,
Lungo Cafe, WorldTech Büroteknik ve Capital
Türk’ün de katkılarıyla gerçekleştirilecek yarışın
kayıt işlemlerinin bugün (2 Nisan 2022
Cumartesi) 17.00’de tamamlanacağı açıklandı.
MX1A, MX1B, MX2A, MX2B, Genç Kros ve
Kadın Kros sınıflarının yanına bu sezon ilk
kez katılacak olanlar için MX1C ve MX2C
sınıfları da eklendi.

Adres: Arca Apt. İkinci Selim Cad.
No: 49, Daire, 1 Lefkoşa (Meclis Yanı)
Santral: 2274585 - 2286934 - 2286017
Fax: 2274585 - 2286934
Reklam Servisi: 2286017
Kültür-Sanat Servisi: 2286988
E-mail: afrikagazetesi2018@gmail.com
Web sayfası: www.afrikagazetesi.net

